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សយើងសងឃឹមថា ព័តា
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ជ្ំពូក 1 – បេចកត ីបផ្សតម
ើ
សសវាថែទាំបស្
ត ោះអាសន្ន គឺជាសសវាមួ យថែលផ្ត ល់ជ្ូន្ែល់ជ្ន្្ានក់សែើមបីផ្តល់
ការថែទាំែល់អ្តិែិជ្ន្របស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ថែលរស់សៅកនុងផ្ទោះជាលកខ ណ្ៈ
្គួ សារ។ សសវាសន្ោះផ្ត ល់ជ្ូន្ែល់សាជ្ិក្គួ សារន្ូ វការសលើកថលងពីេន្
ាំ ួ លខ្ុស
្តូវកនុងការសមើលថែទ ាំអ្ន ក ឬផ្តលន្
់ ូ វសពលសវលាសែើមបីសធវ អ្
ើ វ ីសផ្ែងសេៀត។ សសវាថែទ ាំ
បស្
ត ោះ អាសន្ន េេួ លបាន្មូ លន្ិធិពម
ី ជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់។ សសវាសន្ោះ អាចផ្ត លជ្
់ ូ ន្
បាន្សៅតាមផ្ទ ោះ ឬកថន្ែ ងែនេសផ្ែងសេៀតថែលាន្ការយល់្ពម។
សដាយចូ លជាធរាន្សៅនែៃេី1 ថខ្មករា ឆ្នាំ2018 ពុា
ាំ ន្លកខ ខ្ណ្ឌកាំណ្ត់ចាំសពាោះ
ចាំន្ួន្សសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ថែលអ្ន កអាចេេួ លបាន្សនាោះសេ ែូ ចសន្ោះ អ្ន កអាច
ាន្សិេធិេេួ លបាន្សាងសសវាកមា ស្ចើន្ជាងចាំន្ួន្សាងថែលអ្ន កកាំពុងេេួ លបាន្
កនុងសពលបចចុបបន្ន សន្ោះ។ ស្ាប់ព័ត៌ាន្បថន្ថ ម សូ មសមើលសសចកត ថី ណ្នាាំកមា វ ិធី
ចាំសពាោះមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ពាក់ពន្
័ ធ ន្ឹងការន្ិរាករណ្៍សលើថែន្កាំហត
ិ សសវាថែទ ាំ
បស្
ត ោះអាសន្ន សថ ត
ិ ស្កាម្កមសត ីពស
ី ុខ្ុាលភាព ន្ិងសាថប័ន្ (Welfare and
Institutions Code) ា្តា 4686.5, ថែលអាចថសវ ងរកបាន្ជាភាសាអ្ង់សគែ សន្ិង
ភាសាសអ្សាញ សៅេីសន្ោះ៖ https://www.dds.ca.gov/SupportSvcs/Respite.cfm។
ត្មូវការរបស់អ្នកស្ាប់សសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ្តូវបាន្ពិភាកាសៅកនុង
កិចច្បជ្ុថាំ ផ្ន្ការកមា វ ិធីស្ាប់បគ
ុ គ ល (Individual Program Plan, IPP)។
តាមបេពិសសាធន្៍របស់សយើង អ្តិែិជ្ន្មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ន្ិង ្ក រម្គួ សារ
របស់ពួកសគ ជាេូ សៅថតង្តូវបាន្សគបែិសសធពីចាំន្ួន្ន្ិង ្បសភេនន្សសវាថែទ ាំ
បស្
ត ោះអាសន្ន ថែលពួ កសគ្តូវការ។ ឧទហរណ្៍ សសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន អាច្តូវរ ួម
បញ្ចល
ូ ន្ូ វសសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ថផ្ន កអាកបបកិ រ ិោ ន្ិងគិលាន្ុបបដាឋកផ្ងថែរ។
កញ្ច ប់សន្ោះ ន្ឹងសរៀបរាប់អ្ាំពេ
ី ន្
ាំ ួ លខ្ុស្តូវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់កនុងការផ្ត ល់
ជ្ូ ន្ន្ូ វសសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ន្ិងរសបៀបកនុងការបត ង
ឹ ឧេធ រណ្៍ចាំសពាោះការបែិសសធ
ការបញ្ច ប់ ឬការកាត់បន្ថ យសសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ។
ដំបណើរការ IPP
តាមរយៈសសវាកមា របស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ទ ាំងអ្ស់ សសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន
េេួ លបាន្ការអ្ន្ុញ្ញាតតាមរយៈែាំសណ្ើរការនន្ថផ្ន្ការកមា វ ិធីស្ាប់បគ
ុ គល
(IPP)។
អ្ន ក្តូវស្តៀមលកខ ណ្ៈជាស្សចសែើមបីសរៀបចាំចង្កងឯកសារអ្ាំពត
ី ្មូវការរបស់អ្នក
ស្ាប់សសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន សៅកនុងកិចច្បជ្ុាំ IPP។ ការលាំបាកមួ យកនុងការ
បងាាញពីត្មូវការស្ាប់សសវាថែទប
ាំ ស្
ត ោះអាសន្ន គឺថាត្មូវការ ន្ិងមូ លសហតុ
ចង់បាន្សសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន របស់មន្ុសែានក់ៗ គឺាន្លកខ ណ្ៈខ្ុសៗគាន។
ត្មូវការសន្ោះ អាចសកើតាន្ស ើងសៅលកខ ណ្ៈន្ិងភាពធៃ ន្់ធៃរ នន្ពិការភាព
អាកបបកិ រ ិោ ឬត្មូវការសវជ្ជសាស្រសតរបស់អ្នក។ ឬ វាអាចបងក ស ង
ើ ពីត្មូវការ
សផ្ែងសេៀតរបស់្គួ សារ។ ឧទហរណ្៍ វាអាចជាបញ្ញាពាក់ព័ន្ធន្ឹង ្គួ សារថែល
ាន្ឪពុក/ាតយសទល សុខ្ភាពឪពុក/ាតយ ចាំន្ួន្កូ ន្ែនេសផ្ែងសេៀតសៅកនុង
្គួ សារថែល្តូវការការថែទាំ បញ្ញាការងារ ន្ិងការទមទរសផ្ែងសេៀត។ ជាេូ សៅ
ការរ ួមបញ្ចល
ូ គានន្ូ វកតាតជាស្ចើន្ ន្ឹងកាំណ្ត់ពីចន្
ាំ ួ ន្សសវាថែទ ាំ បស្
ត ោះអាសន្ន ថែល
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្តូវការ។ មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ថតងស្បើ្បាស់សសចកត ី ថណ្នាាំ “ការេិញសសវាកមា ”
ឬសៅកាត់ជាភាសាអ្ង់សគែ សថា POS សែើមបីសធវ ើការសស្មចអ្ាំពច
ី ាំន្ួន្សសវាថែទ ាំ
បស្
ត ោះអាសន្ន ថែលអ្ន កអាចេេួ លបាន្។ សសចកត ថី ណ្នាាំសន្ោះ ្តូវបាន្ស្បើ្បាស់
សដាយអ្ន កស្ម រោះស្មួ លសសវាកមា ពម
ី ជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ សែើមបីពិន្ិតយសមើលថាសតើ
សសវាថែទប
ាំ ស្
ត ោះអាសន្ន ចាំន្ួន្បុនាាន្ថែលពលរែឋ អាចេេួ លបាន្ជាេូ សៅ។ ក៏
បុថន្ត សសចកត ថី ណ្នាាំសន្ោះ មិន្អាចស្បើសែើមបីសស្មចអ្ាំពច
ី ាំន្ួន្ជាក់លាក់នន្សសវា
ថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ថែល អ្ន កអាចេេួ លបាន្សនាោះសេ។ ចាប់ Lanterman Act
(ចាប់សតីពីពិការភាពថផ្ន កលូ តលាស់) ថចងថា សសវាកមា ្តូវាន្លកខ ណ្ៈសម្សប
សៅតាមត្មូវការរបស់បុគគលានក់ៗ។ សសចកត ថី ណ្នាាំសតីពី POS ក៏្តូវាន្ការ
សលើកថលងចាំសពាោះចាំន្ួន្សសវាកមា េូសៅផ្ងថែរ។ ្ក រមការងារ IPP ្តូវពិចារ្សៅ
សលើកាលៈសេសៈន្ិងត្មូវការរបស់្ក រម្គួ សាររបស់អ្នក សៅមុន្សពលថែលពួ កសគ
សស្មចថាសតើចាំន្ួន្សាងសសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន បុនាាន្ថែលអ្ន ក្តូវេេួ លបាន្។
អ្ន កអាចសសន ើសស
ុាំ សាំ ៅែតចមែ ងនន្សសចកត ីថណ្នាាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់បាន្ (
រ ួមបញ្ចល
ូ ទ ាំងការសលើកថលងនានាផ្ងថែរ) ឬអាចថសវ ងរកឯកសារទ ាំងសន្ោះសៅសលើ
សគហេាំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់បាន្។ អ្ន កអាចសសន ើសាំុមជ្ឈមណ្ឌលកនុង
តាំបន្់របស់អ្នកស្ាប់ការសលើកថលង្មួ យ។
្បសិន្សបើសាំសណ្ើសសុាំ សវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន របស់អ្នក ាន្លកខ ណ្ៈពុ្ាំ ប្កតី សូ ម
ពិភាកាបញ្ញាសន្ោះជាមួ យអ្ន កស្មបស្មួ លសសវាកមា របស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់
របស់អ្នក ន្ិងសសន ើសុាំឲ្យគាត់អ្សញ្ជ ើញបុគគលសាំខាន្់ៗឲ្យចូ លរ ួម្បជ្ុាំ។ ចាប់ត្មូវឲ្យ
“អ្ន កសធវ ើសសចកត ស
ី ស្មច” ចូ លរ ួមកនុងកិចច្បជ្ុាំ IPP - អាចជាបុគគល្ានក់ពម
ី ជ្ឈ
មណ្ឌលកនុងតាំបន្់ថែលាន្សិេធអ្
ិ ាំ្ចកនុងការអ្ន្ុម័តយល់្ពម ឬបែិសសធ
សាំសណ្ើសរុាំ បស់អ្នក។ ្បសិន្សបើអ្នកពុា
ាំ ន្ការឯកភាព្មួ យសៅកនុងកិចច្បជ្ុាំ
សនាោះ ចាប់ថចងថា មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ្តូវសរៀបចាំកច
ិ ច ្បជ្ុជា
ាំ សលើកេីពីរកនុងរយៈ
សពល 15 ថ្ងៃ រប្េិនបប្ើអែកបេែេ
ើ ុំឲ្យមានកិចចរប្ជ្ុំបនាោះ ឬកិចចរប្ជ្ុបំ នោះ រតូវមានការ
យេ់រពមពីរក ុមបធវ ើផ្ផ្សនការ។ ជាែាម
ី ត ងសេៀត មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ្តូវាន្
មន្ុសែានក់ចូលរ ួមកនុងកិចច្បជ្ុាំថែលាន្សិេធិអ្ាំ្ចកនុងការអ្ន្ុម័តយល់្ពម
សលើសាំសណ្ើសាំុរបស់អ្នក។ វាជាការលអ ្បសសើរ ្បសិន្សបើអ្នកកាំណ្ត់សពលសវលាកិចច្បជ្ុាំ
របស់អ្នកសែើមបីសសន ើសអ្
ុាំ ន កសធវ សើ សចកត ស
ី ស្មចឲ្យមកចូ លរ ួមកនុងកិចច្បជ្ុសាំ ន្ោះ។
្បសិន្សបើ្ក រមការងារ IPP យល់្សបចាំសពាោះសសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន អ្ន ក្តូវចុោះ
ហតថ សលខាសលើឯកសារ IPP សៅមុន្សពលថែលសសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន របស់អ្នក
អាចចាប់សផ្ត ើមែាំសណ្ើរការបាន្។ ្បសិន្សបើអ្នកយល់្សបចាំសពាោះចាំណ្ុចមួ យចាំន្ួន្
បុថន្ត មិន្យល់្សបចាំសពាោះចាំណ្ុចខ្ែ ោះសេៀត សូ មសរសសរសៅកនុង IPP ថែលបញ្ញជក់ថា
សសវា្ខ្ែ ោះថែលអ្ន កយល់្សបតាម ន្ិងសសវា្ខ្ែ ោះថែលអ្ន កមិន្យល់្សបតាម។
បនាទប់មក ្តូវចុោះហតថ សលខាសលើ IPP សែើមបីឲ្យសសវាថែលាន្ការយល់្ពមសនាោះ
អាចចូ លជាធរាន្បាន្។
មកចូ លរ ួមកនុងកិចច្បជ្ុាំថែលបាន្សរៀបចាំ សែើមបីពន្យល់ពម
ី ូ លសហតុទ ាំងអ្ស់ថែល
អ្ន ក្តូវការចាំន្ួន្សាងសសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ថែលអ្ន កកាំពង
ុ សសន ើស។ុាំ សសវាថែទ ាំ
បស្
ត ោះអាសន្ន ជាមួ យន្ឹងសសវាកមា របស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ គឺជាសសវាថែល
ាន្សិេធិេេួ លបាន្។ សន្ោះាន្ន្័យថា មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ មិន្អាចបែិសសធ

េាំព័រ 6 នន្ 36
អ្ន កមិន្ឲ្យេេួ លបាន្សសវាថែទប
ាំ ស្
ត ោះអាសន្ន ថែលអ្ន ក្តូវការសដាយសារថតខ្ល ួន្
ខ្ែត់សខ្ាយែវ ិកា ឬសដាយសារខ្ល ួន្ចាត់េក
ុ ថាសសវាសផ្ែងសេៀតសាំខាន្់ជាងសនាោះសេ។
សន្ោះពុា
ាំ ន្ន្័យថា អ្ន កអាចេេួ លបាន្សសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន តាមថែល
អ្ន កចង់បាន្សនាោះសេ។ ក៏បុថន្ត អ្ន កាន្សិេធិេេួ លបាន្សសវាថែទប
ាំ ស្
ត ោះអាសន្ន
សបើអ្នកអាចបញ្ញជក់ថាអ្ន កពិតជា្តូវការសសវាសន្ោះ្បាកែថមន្។ ពាោមបញ្ញជក់
ពីត្មូវការស្ាប់សសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន របស់អ្នកសៅកនុងកិចច្បជ្ុាំ IPP សដាយ
ពន្យល់ពត
ី ្មូវការរបស់អ្នកឲ្យបាន្ចាស់លាស់។ អ្ន កអាចសលើកឧទរណ្៍ថាសតើ
មូ លសហតុអ្វីបាន្ជាអ្ន ក្តូវការសសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន សន្ោះ ន្ិង្តូវយកមក
ជាមួ យន្ូ វលិខ្ិត ឯកសារ ឬបុគគលែនេសផ្ែងសេៀតថែលអាចជ្ួ យអ្ន កកនុងការ
បសងក ត
ើ ត្មូវការសសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន របស់អ្នកបាន្។
អ្ន កអាចសសន ើសុាំសវនាការយុតតិធម៌មួយបាន្ ្បសិន្សបើអ្នកមិន្ឯកភាពន្ឹងការ
បែិសសធ ការបញ្ច ប់ ឬការកាត់បន្ថ យសសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ថែលអ្ន កគិតថា
អ្ន ក្តូវការចាាំបាច់ពម
ី ជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់។ សវនាការយុតតធ
ិ ម៌ គឺមិន្ថមន្ែូ ចគាន
សៅន្ឹងសវនាការតុលាការសនាោះសេ បុថន្ត ចាាំបាច់ អ្ន ក្តូវស្តៀមខ្ល ួន្ឲ្យបាន្រ ួចជា
ស្សច។ សវនាការយុតតិធម៌ ជាេូ សៅសធវ សើ ង
ើ សៅកនុងបន្ទ ប់មួយសៅកនុងឬសៅថកបរ
មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់។ សៅ្កម ្តូវបាន្សគសៅថា “សៅ្កមចាប់រែឋ បាល” ឬ
សៅកាត់ជាភាសាអ្ង់សគែ សថា “ALJ"។

ជ្ំពូក 2 – ដំបណើរការេវនការយុតតិធម៌
ការជ្ូនដំណង
ឹ

នររប្់រាន់

្បសិន្សបើមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ចង់សធវ ើការបែិសសធ កាត់បន្ថ យ ឬបញ្ច ប់សសវា
ថែទប
ាំ ស្
ត ោះអាសន្ន សនាោះមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ គបបី្តូវសរៀបចាំសពលសវលា ស្ា
ប់កិចច្បជ្ុាំ IPP មួ យ។ អ្ន កាន្សិេធិេេួ លបាន្ការជ្ូ ន្ែាំណ្ង
ឹ អ្ាំពច
ី ាំ្ត់ការ
(notice of action, NOA) ជាលាយលកខ ណ្៍អ្កែរ ្បសិន្សបើមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់សធវ ើ
ការ “បែិសសធ” ចាំសពាោះអ្វ ីថែលអ្ន កចង់បាន្។ ្បសិន្សបើមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់
បែិសសធមិន្ផ្ត លម
់ ូ លន្ិធិែល់អ្នកសៅតាមចាំន្ួន្សាងថែលអ្ន កសជ្ឿជាក់ថាអ្ន ក
្តូវការចាាំបាច់ សនាោះអ្ន កាន្សិេធិេេួ លបាន្ NOA ជាលាយលកខ ណ្៍អ្កែរកនុង
រយៈបពេ 5 ថ្ងៃ បនាទប់ពក
ី ិចច្បជ្ុាំ។ NOA ពន្យល់ពម
ី ូ លសហតុថែលមជ្ឈមណ្ឌលកនុង
តាំបន្់សធវ កា
ើ របែិសសធសសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ថែលអ្ន កចង់បាន្ រសបៀបសសន ស
ើ ុាំ
សវនាការយុតតិធម៌ ជ្ាំហាន្នន្សវនាការ ន្ិងកាលបរ ិសចេ េផ្ុតកាំណ្ត់។ សពលខ្ែ ោះ មជ្ឈ
មណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ពុាំបាន្្បាប់អ្នកន្ិងអ្ន កតាំ្ងរបស់អ្នកអ្ាំពីសិេធិេេួ លបាន្
NOA ន្ិង ែាំសណ្ើរការបណ្តឹងឧេធ រណ្៍សនាោះសេ។ អ្ន កអាច្តូវសសន ើសុាំ NOA
ជាលាយលកខ ណ្៍អ្កែរ ្បសិន្សបើមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ពបា
ុាំ ន្ផ្តលជ្
់ ូ ន្ែល់អ្នកសេ
សនាោះ។
ឹ អ្ាំពអ្
សែើមបីឲ្យ NOA ាន្លកខ ណ្ៈសពញសលញ ឯកសារសនាោះ្តូវ្បាប់អ្នកឲ្យបាន្ែង
ី វី
ថែលមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ាន្គស្ាងសធវ ើ ន្ិងាន្ចាប់អ្វីខ្ែោះថែលអ្ន្ុញ្ញាតឲ្យ
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ពួ កសគសធវ ើថបបសនាោះបាន្។ ព័តា
៌ ន្សន្ោះ ក៏ជ្ួយអ្ន កសធវ ើការសស្មចបត ង
ឹ ឧេធ រណ្៍ ន្ិង
សែើមបីសរៀបចាំសវនាការយុតតធ
ិ ម៌មួយផ្ងថែរ។ NOA ្តូវសរៀបរាប់អ្ាំព៖ី
- អ្វ ថី ែលមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ន្ឹងសធវ ។ើ
- មូ លសហតុថែលមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់កាំពង
ុ សធវ ើ។
- សពលសវលាថែលមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់កាំពង
ុ សធវ ើ។
- ចាប់ វវ ិនន្ ឬសគាលន្សោបាយថែលអ្ន្ុញ្ញាតឲ្យពួ កសគសធវ ើវា។
- រសបៀបន្ិងេីកថន្ែ ងសែើមបីបតង
ឹ ឧេធ រណ្៍។
- កាលបរ ិសចេ េផ្ុតកាំណ្ត់ស្ាប់ការដាក់បណ្តឹងឧេធ រណ្៍។
- ព័តា
៌ ន្អ្ាំពអ្
ី វ ីថែលសកើតាន្សៅកនុងែាំសណ្ើរការបណ្តង
ឹ ឧេធ រណ្៍។
- រសបៀបកនុងការ្តួ តពិន្ិតយកាំណ្ត់្តារបស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់។ ន្ិង
- េីកថន្ែ ងសែើមបីេេួ លបាន្ជ្ាំន្ួយតសូ មតិ។
សៅសពល្ថែលអ្ន កេេួ លបាន្ NOA អ្ន ក្តូវការសស្មចថាសតើអ្នកន្ឹងដាក់
បណ្តឹងឧេធ រណ្៍សែើមបីេេួ លបាន្សសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ថែលអ្ន ក្តូវការថែរឬសេ។
ការដាក់ពាកយបេែេ
ើ េ
ុំ វនាការយុតតិធម៌
អ្ន កាន្សពល្តឹមថត 30 ថ្ងៃ បសុ ្
ណ ោះ សែើមបីសសន ើសស
ុាំ វន្ការយុតតធ
ិ ម៌ គិតចាប់ពនី ែៃ
ថែលអ្ន កេេួ លបាន្ NOA ជាលាយលកខ ណ្៍អ្ាំពសី សចកត ីសស្មច ឬវវ ិនន្ការថែល
អ្ន កពុាំយល់្សបតាម។ ្បសិន្សបើបចចុបបន្ន សន្ោះ អ្ន កកាំពុងេេួ លបាន្សសវាថែទាំ
បស្
ត ោះអាសន្ន បុថន្ត មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ចង់កាត់បន្ថ យ ឬបញ្ច ប់សាងសសវាកមា
របស់អ្នក អ្ន ក្តូវដាក់បណ្តង
ឹ ឧេធ រណ្៍កនុងរយៈបពេ 10 ថ្ងៃ បនាទប់ពនី ែៃ ថែលអ្ន ក
េេួ លបាន្ NOA របស់អ្នក។ ការសធវ ថើ បបសន្ោះ សាងសសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន របស់
អ្ន កន្ឹងបន្ត កនុងអ្ាំ រ ងសពលនន្ែាំសណ្ើរការបណ្តឹងឧេធ រណ្៍។
្បសិន្សបើអ្នកខ្កខាន្មិន្ដាក់ពាកយបត ង
ឹ កនុងរយៈសពលកាំណ្ត់ 30 នែៃ សដាយសារ
អ្ន កពុេ
ាំ េួ លបាន្ NOA សពញសលញមួ យ ឬពុេ
ាំ េួ លបាន្ NOA សូ មបីថតមួ យ អ្ន កគបបី
សសន ើសាំុសវនាការយុតតិធម៌ភាែមៗ។ ្បសិន្សបើមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់បែិសសធ
កាត់បន្ថ យ ឬបញ្ច ប់សសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន របស់អ្នកសដាយគាាន្ការជ្ូ ន្ែាំណ្ឹង
ែល់អ្នកសេសនាោះ អ្ន កសៅថតអាចបន្ត បត ឹងឧេធ រណ្៍បាន្ែថែល - អ្ន កពុចា
ាំ ាំបាច់្តូវការ
NOA សែើមបីបតង
ឹ ឧេធ រណ្៍សនាោះសេ។
សែើមបីសសន ើសស
ុាំ វនាការយុតតធ
ិ ម៌មួយ សូ មបាំសពញេ្មង់ថបបបេសាំសណ្ើសស
ុាំ វនាការ
យុតតធ
ិ ម៌ថាមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ បាន្សផ្ញើ NOA របស់អ្នករ ួចសហើយ ថែលក៏អាច
ថសវ ងរកបាន្សៅ៖ http://www.dds.ca.gov/Forms/FairHearing/DS1805.pdf។
្បសិន្សបើអ្នកពុអា
ាំ ចចូ លសៅកាន្់េ្មង់ថបបបេតាម្បព័ន្ធអ្ន្ឡាញបាន្ សូ ម
ទក់េងមកកាន្់សយើងខ្្ុាំ។ ្បគល់សាំសណ្ើសស
ុាំ វនាការយុតតធ
ិ ម៌របស់អ្នកសៅកាន្់
មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ន្ិងរកាេុកសាំសៅែតចមែ ងមួ យចាប់ស្ាប់ខ្ល ួន្អ្ន ក។
មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ន្ឹងផ្ត លស
់ សាំ ណ្ើសុាំរបស់អ្នកសៅកាន្់ ការ ិោល័យសវនាការ
រែឋ បាល (Office of Administrative Hearings, OAH) ថែលជាេីភានក់ងាររែឋ ថែល
្គប់្គងសលើសវនាការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់។ OAH ពុេ
ាំ េួ លយកឯកសារ
តាមេូ រសារសនាោះសេ។ អ្ន កអាចសផ្ញឯ
ើ កសារតាមន្បសណ្ីយ៍សៅកាន្់ OAH ឬទក់
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េង OAH ស្ាប់ពត
័ ៌ាន្បថន្ថ មអ្ាំពរី សបៀបសផ្ញើឯកសារតាម្បព័ន្ធសអ្ ិច្តូន្ក
ិ
។ ាន្ព័តា
៌ ន្ជាស្ចើន្សត ីពរី សបៀបកនុងការសផ្ញឯ
ើ កសារតាម្បព័ន្ធសអ្ ិច្តូន្ក
ិ
សៅសគហេាំពរ័ របស់ OAH៖វhttps://www.dgs.ca.gov/OAH/Services/PageContent/Office-of-Administrative-Hearings-Services-List-Folder/OAHSecure-e-File-Information. ។
ការរកាទុកបេវាផ្ងទំប្ប្
ត ោះអាេនែ រប្េ់អែកបៅបពេកំពុងដាក់ប្ណតឹង
ឧទធ រណ៍ (“ការរង់ចជ្
ំ ំនួយផ្ដេ នប្ង់រ ក់រ ួច”)
្បសិន្សបើមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ពាោមផ្ទែស់បតរសសវាថែទ
ូ
ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ថែល
អ្ន កបាន្េេួ លរ ួចសហើយ អ្ន កាន្សិេធរិ កាេុកសសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន របស់អ្នក
ែថែលសៅសពលអ្ន កកាំពុងដាក់បណ្តឹងឧេធ រណ្៍។ អ្ន ក្តូវដាក់បណ្តង
ឹ ឧេធ រណ្៍កនុង
រយៈបពេ 10 ថ្ងៃ បនាទប់ពកា
ី លបរ ិសចេ េថែលអ្ន កបាន្េេួ ល NOA សែើមបីរកាេុក
សសវាថែទប
ាំ ស្
ត ោះអាសន្ន របស់អ្នកមិន្ ឲ្យាន្ការផ្ទែស់បតរ។
ូ សន្ោះសៅថា “ការរង់
ចាាំជ្ាំន្ួយថែលបាន្បង់្បាក់រ ួច”។
កិចចរប្ជ្ុំបរៅផ្សល វូ ការ
សៅសពលអ្ន កដាក់េ្មង់ថបបបេសសន ើសស
ុាំ វនាការយុតតធ
ិ ម៌ អ្ន កអាចសសន ស
ើ ុាំកច
ិ ច ្បជ្ុាំ
ស្ៅផ្ល វូ ការមួ យ ន្ិង/ឬការស្ម រោះស្មួ លមួ យសៅមុន្សពលសវនាការ។ កិចច្បជ្ុាំ
ស្ៅផ្ល វូ ការ គឺជាជ្ាំហាន្ែាំបូងសៅកនុងែាំសណ្ើរការសវនាការ។ វាគឺជាកិចច្បជ្ុម
ាំ ួ យ
រវាងអ្ន ក (ន្ិងអ្ន កតាំ្ងរបស់អ្នក ្បសិន្សបើអ្នកាន្សវនាការ) ន្ិងមស្រន្តីរែឋ បាល
របស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់។ សគាលបាំណ្ង គឺសែើមបីសដាោះ្សាយបញ្ញាសន្ោះ។ សន្ោះគឺ
ឱកាសរបស់អ្នកកនុងការជ្ួ បគានជាមួ យមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ន្ិងសែើមបីបញ្ចុោះបញ្ចូ
លពួ កសគឲ្យផ្ត លស់ សវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ថែលអ្ន ក្តូវការ។ អ្ន កពុចា
ាំ ាំបាច់្តូវាន្
កិចច្បជ្ុាំស្ៅផ្ល វូ ការសនាោះសេ។ ្បសិន្សបើអ្នកាន្កិចច្បជ្ុសាំ ្ៅផ្ល វូ ការ្មួ យ មជ្ឈ
មណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ្តូវផ្ត លក
់ ិចច្បជ្ុសាំ ន្ោះ កនុងរយៈបពេ 10 ថ្ងៃ បនាទប់ពីសាំសណ្ើសុាំ
សវនាការយុតតធ
ិ ម៌របស់អ្នក សលើកថលងថតអ្ន កឯកភាពចាំសពាោះកាលបរ ិសចេ េសផ្ែង
សេៀត។ តារាងលាំហូរការងារសវនាការយុតតធ
ិ ម៌ គឺាន្ដាក់បញ្ចល
ូ សៅឧបសមព ័ន្ធ “
ក”។
កនុងរយៈបពេ 5 ថ្ងៃបធវ ើការ បនាទប់ពក
ី ច
ិ ច ្បជ្ុាំស្ៅផ្ល វូ ការ្មួ យរ ួច មជ្ឈមណ្ឌល
កនុងតាំបន្់្តូវសផ្ញើជ្ូន្អ្ន កន្ូ វសសចកត ីសស្មចជាលាយលកខ ណ្៍អ្កែរមួ យចាប់។
សសចកត ីសស្មចជាលាយលកខ ណ្៍អ្កែរ ្តូវសរៀបរាប់អ្ាំពីបញ្ញានានាថែលាន្
ពិភាកាសៅកនុងកិចច្បជ្ុាំសន្ោះ។ សសចកត ីសស្មច ្តូវសរៀបរាប់អ្ាំពីសស្មចរបស់
មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់អ្ាំពីបញ្ញាន្ីមួយៗ អ្ងគ សហតុ ថែលគាាំ្េសសចកត ីសស្មច
ន្ីមួយៗ ន្ិងចាប់ បេបបញ្ា តត ិ ន្ិងសគាលន្សោបាយថែលមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់
បាន្ស្បើសែើមបីសធវ ើសសចកត ស
ី ស្មច។
្បសិន្សបើអ្នកយល់្ពមជាមួ យន្ឹងសសចកត ស
ី ស្មចរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់
បនាទប់ពក
ី ច
ិ ច ្បជ្ុសាំ ្ៅផ្ល វូ ការរបស់អ្នក អ្ន កអាចែកយកសាំសណ្ើសស
ុាំ វនាការយុតតធ
ិ ម៌
របស់អ្នកបាន្។ អ្ន្ុវតត ថបបសន្ោះសដាយបាំសពញេ្មង់ថបបបេ “ការជ្ូ ន្ែាំណ្ង
ឹ អ្ាំពី

េាំព័រ 9 នន្ 36
ការលុបសចាលបណ្តង
ឹ ” ថែលមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ផ្តលជ្
់ ូ ន្ ថែលអាចថសវ ងរកបាន្
សៅ៖ http://www.dds.ca.gov/Forms/FairHearing/DS1804.pdf។ សសចកត ស
ី ស្មច
សន្ោះ ន្ឹងចូ លជាធរាន្សៅកនុងរយៈសពល 10 នែៃ បនាទប់ពម
ី ជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់
េេួ លបាន្េ្មង់ថបបបេ “ការជ្ូ ន្ែាំណ្ង
ឹ អ្ាំពកា
ី រលុបសចាលបណ្តឹង” សន្ោះ។ ្បសិន្
សបើអ្នកពុអា
ាំ ចចូ លសៅកាន្់េ្មង់ថបបបេតាម្បព័ន្ធអ្ន្ឡាញបាន្ សូ មទក់េង
មកកាន្់សយើងខ្្ុាំ។
្បសិន្សបើអ្នកមិន្ឯកភាពន្ឹងសសចកត ស
ី ស្មចរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ បនាទប់
ពីកិចច្បជ្ុសាំ ្ៅផ្ល វូ ការរបស់អ្នក អ្ន កអាចបន្ត ការស្ម រោះស្មួ លថែលបាន្សរៀបចាំរ ួច
ឬសវនាការយុតតធ
ិ ម៌មួយ។ អ្ន កពុចា
ាំ ាំបាច់្តូវថតេេួ លយកសសចកត ស
ី ស្មចរបស់
មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់សនាោះសេ។
ការេរម ុោះេរមួ េ
្បសិន្សបើអ្នកមិន្ឯកភាពជាមួ យន្ឹងសសចកត ីសស្មចស្ៅផ្ល វូ ការរបស់មជ្ឈមណ្ឌល
កនុងតាំបន្់សេសនាោះ ជ្ាំហាន្បនាទប់គឺ្តូវសធវ កា
ើ រស្ម រោះស្មួ ល ្បសិន្សបើភាគីទ ាំងពីរ
យល់្សប។ ការស្ម រោះស្មួ ល គឺសធវ ើស ើងសដាយសា ័្គចិតត ថែលាន្ន្័យថា អ្ន កឬ
មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់អាចរកាេុកការស្ម រោះស្មួ ល ន្ិងអ្ន្ុវតត សវនាការយុតតធ
ិ ម៌
សដាយផ្ទទល់ថតមត ង។ សៅសពលេេួ លបាន្សាំសណ្ើសជា
ុាំ លាយលកខ ណ្៍អ្កែរស្ាប់ការ
ស្ម រោះស្មួ លសន្ោះ មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ាន្សពល 5 ថ្ងៃបធវ ើការ សែើមបីេេួ លយក ឬ
បែិសសធការស្ម រោះស្មួ ល។ ្បសិន្សបើមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ បែិសសធការ
ស្ម រោះស្មួ លសន្ោះ ពួ កសគន្ឹង្តូវរាយការណ្៍្បាប់អ្នកឲ្យបាន្ភាែមៗ។ មជ្ឈមណ្ឌល
កនុងតាំបន្់ជាស្ចើន្ ពុឯ
ាំ កភាពកនុងការស្ម រោះស្មួ លបញ្ញាសនាោះសេ។ ្បសិន្សបើអ្នក
សសន ើសកា
ុាំ រស្ម រោះស្មួ លបញ្ញា សហើយមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់បាន្បែិសសធ សនាោះជ្ាំហាន្
បនាទប់ គឺ្តូវអ្ន្ុវតត សវនាការយុតតធ
ិ ម៌មួយ។
ការស្ម រោះស្មួ ល គឺជាកិចច្បជ្ុម
ាំ ួ យថែលអ្ន កស្ម រោះស្មួ លឯករាជ្យថែលាន្ការ
បណ្តុោះប្
ត លពីកា រ ិោល័យសវនាការរែឋ បាល (Office of Administrative Hearing
s, OAH) ជ្ួ បជាមួ យអ្ន ក ន្ិងអ្ន កតាំ្ងពីមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ។ វា្តូវការ
សពល 30 ថ្ងៃ បនាទប់ពីេេួ លបាន្សាំសណ្ើសុាំសវការយុតតិធម៌របស់អ្នកពីមជ្ឈមណ្ឌល
កនុងតាំបន្់។ ្បសិន្សបើអ្នក្តូវការសពលសវលាបថន្ថ ម ្តូវាន្ការអ្ន្ុមត
័ យល់្ព
មសដាយ OAH។ អ្ន កស្ម រោះស្មួ ល ្តូវពាោមថសវ ងរកមូ លដាឋន្រ ួម ន្ិង
ែាំស្ោះ្សាយែាៗ
ី ។ សពលខ្ែ ោះ អ្ន កស្មបស្មួ ល អាចជ្ួ ប្បជ្ុជា
ាំ មួ យភាគីន្ម
ី ួ យៗ
ដាច់សដាយថ កពីគានសែើមបីសដាោះ្សាយបញ្ញាសន្ោះ។ អ្ន កស្មបស្មួ ល ពុា
ាំ ន្សិេធិ
អ្ាំ្ចសែើមបីបងខ ាំឲ្យាន្ការ្ពមស្ពៀងគាន្មួ យសនាោះសេ។ ្បសិន្សបើអ្នកឈាន្
ែល់ការ្ពមស្ពៀង្មួ យ អ្ន ក្តូវចុោះហតថ សលខាឯកសារ្ពមស្ពៀង ន្ិងបញ្ឈប់
ែាំសណ្ើរការបណ្តង
ឹ ឧេធ រណ្៍។ ្បសិន្សបើអ្នកពុអា
ាំ ចសស្មចបាន្ន្ូ វការ្ពមស្ពៀង
្មួ យសេសនាោះ អ្ន ក្តូវអ្ន្ុវតត សវនាការយុតតធ
ិ ម៌។
ការស្ម រោះស្មួ ល គឺជាជ្ាំហាន្ែ៏ាន្សារៈសាំខាន្់មួយ សហើយសយើងសលើកេឹកចិតតឲ្យ
្ក រម្គួ សារចូ លរ ួមកនុងការស្ម រោះស្មួ លសៅមុន្សពលចូ លរ ួមកនុងសវនាការ។ ជា
េូ សៅ វាគឺជាការលអ ថែលអ្ន្ុវតត ថបបសន្ោះ សដាយសារវាផ្ត លជ្
់ ូ ន្ែល់អ្នកន្ូ វ ន្ិងមជ្ឈ
មណ្ឌលកនុងតាំបន្់ន្ូវឱកាសកនុងការសស្មចបាន្ន្ូ វការ្ពមស្ពៀង។ ក៏បថុ ន្ត ែាំសណ្ើរ
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ការសន្ោះ្តូវការសពលសវលាស្ចើន្។ ្តូវាន្ការស្តៀមខ្ល ួន្ជាសស្មចសែើមបីស្ម រោះ
ស្មួ ល ន្ិងគិតគូ រ្បកបសដាយការនចន ្បឌិតអ្ាំពរី សបៀបថែលអ្ន កអាចសដាោះ្សាយ
សាថន្ភាពសន្ោះបាន្។ ឧទហរណ្៍ ្បសិន្សបើអ្នក្តូវការសសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន សៅ
កនុងថខ្មួ យចាំន្ួន្ មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់អាចផ្ត ល់ជ្ូន្ែល់អ្នកន្ូ វការបិេសាង
សសវាថែទប
ាំ ស្
ត ោះអាសន្ន ស្ាប់រយៈសពល 6 ថខ្ ថែលអ្ន កអាចស្បើ្បាស់វាតាម
្តូវការ។
្បសិន្សបើអ្នកពុអា
ាំ ចឯកភាពគានបាន្តាមការស្ម រោះស្មួ ល ការផ្ត លជ្
់ ូ ន្ស្ាប់
ការសោគយល់គាន ន្ឹងសៅរកាជាការសាៃត់ ន្ិងមិន្អាចស្បើ្បាស់សដាយអ្ន ក ឬ
មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់សែើមបី្បឆ្ាំងន្ឹងគូ ភាគីែនេសផ្ែងសេៀតសៅសពលស្កាយសៅ
កនុងសវនាការយុតតិធម៌្មួ យសនាោះសេ។
័ ក៏សដាយ ក៏អ្នកន្ឹង្តូវាន្ព័ត៌ាន្
សបើសទោះបីជាការស្ម រោះស្មួ លសន្ោះ ពុសាំ ជាគជ្យ
បថន្ថ មអ្ាំពក
ី រណ្ីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ផ្ងថែរ។ ព័ត៌ាន្សន្ោះ អាចជ្ួ យអ្ន ក
ស្តៀមខ្ល ួន្ស្ាប់សវនាការយុតតិធម៌របស់អ្នក។ ្បសិន្សបើអ្នកគិតថា ពុាំាន្
សងឃឹមថាន្ឹងាន្ការ្ពមស្ពៀងគាន្មួ យសេសនាោះ អ្ន កអាចសស្មចមិន្សធវ ើការ
ស្ម រោះស្មួ លសនាោះបាន្។ សន្ោះសៅថា “ការបែិសសធការស្ម រោះស្មួ ល”។ បុថន្ត
មន្ុសែជាស្ចើន្ថែលគិតថា គាាន្សងឃឹមស្ាប់សស្មចបាន្ការ្ពមស្ពៀងគាន
អាចសស្មចបាន្ការ្ពមស្ពៀងគានសៅកនុងការស្ម រោះស្មួ ល។ ្បសិន្សបើអ្នក ឬ
មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់បែិសសធការស្ម រោះស្មួ ល ្តូវ្បាកែថាអ្ន កបាន្ស្តៀមខ្ល ួន្
ជាស្សចស្ាប់សវនាការយុតតធ
ិ ម៌របស់អ្នក។ សវនាការយុតតធ
ិ ម៌របស់អ្នក ្តូវ
សរៀបចាំឲ្យបាន្ឆ្ប់រហ័ស ្បសិន្សបើអ្នកពុេ
ាំ េួ លយកការស្ម រោះស្មួ លសលើកែាំបូង។
ញតត ិ
ញតត ិ គឺជាសាំសណ្ើសុាំឲ្យសៅ្កមានក់សៅការ ិោល័យសវនាការរែឋ បាល (Office of
Administrative Hearings) សែើមបីសធវ ើសសចកត ី សស្មចអ្វ ីមួយសៅមុន្ សពល
សវនាការយុតតធ
ិ ម៌។ ឧទហរណ្៍នន្ញតត ិសន្ោះ រ ួមបញ្ចល
ូ ន្ូ វញតត ិស្ាប់ការរង់ចាាំ
ជ្ាំន្ួយថែលបាន្បង់្បាក់រ ួច សដាយសារមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់អាចខ្កខាន្មិន្
ី រ
បាន្ផ្ត លជ្
់ ូ ន្សសវាកមា ញតត ិសែើមបីពន្ារកាលបរ ិសចេ េសវនាការ ឬញតត អ្
ិ ាំពីែកា
សកាោះសាកែី។ អ្ន កអាចដាក់ញតត ិបាន្។ មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ក៏អាចដាក់ញតត ិ
បាន្ផ្ងថែរ។
មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ បាន្ដាក់ញតត ិសែើមបីបញ្ច ប់ករណ្ីសន្ោះ។ ញតត ិសែើមបីលុបសចា
លករណ្ីសន្ោះ សសន ើសាំុ ALJ មិន្ឲ្យអ្ន្ុញ្ញាតសវនាការសដាយសារអ្ន កមិន្ាន្សិេធិកនុង
ការេេួ លបាន្សវនាការយុតតិធម៌សនាោះសេ។ ្បសភេនន្ញតត ិសន្ោះ គឺក្មន្ឹងសកើតាន្។
វាក៏ផ្ទុយន្ឹងចាប់ផ្ងថែរ ថែលននាន្ូ វសិេធិរបស់អ្នកចាំសពាោះសវនាការយុតតិធម៌ ។
ការសលើកថលងសន្ោះ គឺសៅសពលថែលគាាន្អ្ងគ សហតុបញ្ញចក់ ការពិត (ឧទហរណ្៍ )
្បសិន្សបើចាប់បាន្ថចងថា គាាន្អ្ន ក្ានក់នែប់ាន្សិេធិេេួ លបាន្សសវា
ជាក់លាក់្មួ យ សដាយមិន្គិតពីត្មូវការរបស់ពួកសគសនាោះសេ។
េវនាការយុតតិធម៌
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ជ្ាំហាន្ចុងស្កាយសៅកនុងែាំសណ្ើរការបណ្តង
ឹ ឧេធ រណ្៍ គឺជាសវនាការយុតតធ
ិ ម៌។ សវនា
ការយុតតធ
ិ ម៌សន្ោះ រតូវការបពេ 50 ថ្ងៃ ស្កាយសាំសណ្ើសុាំសវនាការយុតតធ
ិ ម៌របស់អ្នក
សលើកថលងថតអ្ន ក ឬមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់សសន ើសាំុបន្ត (ពន្ារសពល) ស្ាប់
មូ លសហតុ្តឹម្តូវ្មួ យ។ អ្ន ក ន្ិងមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ្តូវសផ្ញើជ្ូន្គានសៅវវ ិញ
សៅមកន្ូ វភសតុតាងរបស់អ្នក ន្ិងបញ្ជ ីសាកែី កនុងរយៈសពល 5 ថ្ងៃរប្តិទន
ិ មុនបពេ
សវនាការយុតតធ
ិ ម៌របស់អ្នក។ សវនាការយុតតធ
ិ ម៌ គឺ្តូវសធវ ើស ង
ើ សៅចាំសពាោះមុខ្
សៅ្កមចាប់រែឋ បាល (ALJ) ានក់មកពីកា រ ិោល័យសវនាការរែឋ បាល (Office
of Administrative Hearings, OAH)។ សៅកនុងសវនាការយុតតិធម៌ មជ្ឈ
មណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ្តូវបងាាញករណ្ីរបស់ខ្ល ួន្ជាមុន្ ។ ALJ ន្ឹងសចញសសចកត ី
សស្មចជាលាយលកខ ណ្៍ កនុងរវាង 10 នែៃ បនាទប់ពីសវនាការយុតតធ
ិ ម៌សនាោះ។
ការប្នត (ការពនារបពេ)
មិន្ថាអ្ន ក ឬមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់សនាោះសេ សុេធថតអាចសសន ើសឲ្
ុាំ យ OAH បន្ត កាលប
វរ ិសចេ េការស្ម រោះស្មួ ល ឬសវនាការយុតតធ
ិ ម៌បាន្។ អ្ន ក្តូវាន្ “មូ លសហតុ្តឹម
្តូវ” ស្ាប់ឲ្យ OAH ផ្ត លកា
់ រអ្ន្ុញ្ញាតចាំសពាោះសាំសណ្ើសរុាំ បស់អ្នក។
“មូ លសហតុ្តឹម្តូវ” ាន្ន្័យថាមូ លសហតុលអ្មួ យ។ “មូ លសហតុ្តឹម្តូវ” អាច
ថាសាកែីសាំខាន្់្ានក់ពអា
ុាំ ចាន្វតត ាន្បាន្សៅកាលបរ ិសចេ េសវនាការ ាន្
ជ្ាំងឺ ស្គាោះថានក់បនាទន្់ ឬមរណ្ភាពរបស់សាច់ញាតិ។
សែើមបីពន្ារកាលបរ ិសចេ េសវនាការរបស់អ្នក អ្ន ក្តូវដាក់ “ញតត សិ សន ើសប
ុាំ ន្ត សវនាការ ន្ិ
ងការបែិសសធសពលសវលាសវនាការ”។ សន្ោះគឺជាតាំ្ភាជប់សៅកាន្់េ្មង់ថបបបេ
ញតត ិសន្ោះ៖ https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/GeneralJurisdiction/Forms/Page-Content/DDS-Forms ។ ្បសិន្សបើអ្នកពុអា
ាំ ចចូ លសៅ
កាន្់េ្មង់ថបបបេតាម្បព័ន្ធអ្ន្ឡាញបាន្ សូ មទក់េងមកកាន្់សយើងខ្្ុ។ាំ
េ្មង់ថបបបេសន្ោះ ាន្ចសាែោះេាំសន្រថែលអ្ន ក្តូវការសែើមបីពន្យល់អ្ាំពីមូលសហតុ
ថែលអ្ន ក្តូវការសែើមបីបន្ត សវនាការយុតតធ
ិ ម៌សន្ោះបាន្។ អ្ន កក៏អាចភាជប់ឯកសារ
្មួ យថែលគាាំ្េែល់ត្មូវការរបស់អ្នកស្ាប់ការបន្ត កត សី ន្ោះផ្ងថែរ។
េ្មង់ថបបបេសន្ោះ ក៏្បាប់អ្នកឲ្យសៅតាំ្ងពីមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ន្ិងសាកសួ
រថាសតើគាត់ន្ង
ឹ ្តូវបន្ត សវនាការយុតតធ
ិ ម៌សន្ោះថែរឬោង្។ សៅកនុងចសាែោះ
ថែលាន្ផ្ត ល់ជ្ូន្សៅសលើេ្មង់ថបបបេសន្ោះ សូ មសរសសរសឈាាោះ ន្ិង សលខ្
េូ រសពទ របស់បុគគលសៅមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ថែលអ្ន កជ្ថជ្កជាមួ យ។ បងាាញសៅ
សលើេ្មង់ថបបបេថាសតើបគ
ុ គ លសនាោះបាន្យល់្ពម ឬបែិសសធន្ឹងការបន្ត កត ីសន្ោះ
ថែរឬសេ។
អ្ន កន្ិងអ្ន កតាំ្ងរបស់អ្នក គបបីចោះុ ហតថ សលខាសលើថផ្នកថែលាន្ចាំណ្ងសជ្ើងថា “
ការបែិសសធចាំសពាោះសពលសវលាថែលកាំណ្ត់សដាយចាប់ស្ាប់សវនាការយុតតធ
ិ ម៌ ន្ិង
សសចកត ីសស្មចស្កាមចាប់ Lanterman Act”។ សែើមបីេេួ លបាន្ការបន្ត កត ីសន្ោះ អ្ន ក
្តូវយល់្សបសែើមបី “បែិសសធ” សលើកាលបរ ិសចេ េសវនាការសន្ោះ។ សន្ោះាន្ន្័យថា
អ្ន កយល់្ពមចាំសពាោះសវនាការយុតតិធម៌ សន្ោះ ថែលន្ឹង សកើតាន្សធវ ើស ើងកនុងរយៈ
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សពល 50 នែៃ ស្កាយពីសាំសណ្ើសុាំសវនាការយុតតិធម៌របស់អ្នក ្តូវបាន្េេួ លយក
សដាយមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់។
សូ មសផ្ញេ
ើ ្មង់ថបបបេនន្ការបន្ត កត ីថែលបាន្បាំសពញរ ួចសៅកាន្់ OAH។ OAH ពុាំ
េេួ លយកឯកសារតាមេូ រសារសនាោះសេ។ អ្ន កអាចសផ្ញឯ
ើ កសារតាមន្បសណ្ីយ៍
សៅកាន្់ OAH ឬទក់េង OAH ស្ាប់ព័ត៌ាន្បថន្ថ មអ្ាំពរី សបៀបសផ្ញើឯកសារ
តាម្បព័ន្ធសអ្ ច
ិ ្តូន្ក
ិ ។ អ្ន កក៏អាចថសវ ងរកព័ត៌ាន្អ្ាំពរី សបៀបកនុងការសផ្ញើ
ឯកសារតាម្បព័ន្ធសអ្ ច
ិ ្តូន្ក
ិ សៅសលើសគហេាំពរ័ របស់ OAH បាន្ផ្ងថែរ៖វ
https://www.dgs.ca.gov/OAH/Services/Page-Content/Office-ofAdministrative-Hearings-Services-List-Folder/OAH-Secure-e-FileInformation ។
្បសិន្សបើអ្នកពុា
ាំ ន្សពល្គប់្គាន្់សែើមបីសផ្ញើញតត ជា
ិ លាយលកខ ណ្៍អ្កែរសែើមបីបន្ត
សវនាការបាន្ អ្ន កអាចសាកលបងេូ រសពទ សៅ OAH ន្ិងសសន ើសប
ុាំ ន្ត សវនាការសនាោះ
តាមេូ រសពទ បាន្។ បនាទប់ពអ្
ី ន ក្ត ប់សៅបន្ត សវនាការយុតតធ
ិ ម៌ អ្ន កអាចសមើល
សគហេាំព័រ OAH សែើមបីពិន្ត
ិ យសមើលថាសតើញតត ិសនាោះេេួ លបាន្ការអ្ន្ុញ្ញាតថែរឬសេ។
អ្ន កន្ឹង្តូវបញ្ចល
ូ សលខ្ករណ្ី OAH របស់អ្នក សែើមបីអាចែាំសណ្ើរការការថសវ ងរក
បាន្សៅសលើសគហេាំពរ័ ខាងស្កាមសន្ោះ៖ https://www.dgs.ca.gov/OAH/CaseTypes/General-Jurisdiction/Resources/Page-Content/General-JurisdictionResources-List-Folder/Continuance-Ruling-Search
ការដកប្ណដឹងបដាយាានផ្សេប្ោះពាេ់
្បសិន្សបើសាំសណ្ើសាំុបន្ត /ពន្ារសពលកាលបរ ិសចេ េសវនាការរបស់អ្នក ្តូវបាន្
បែិសសធ ឬអ្ន កមិន្បាន្ស្តៀមខ្ល ួន្ស្ាប់ចូលរ ួមកនុងសវនាការយុតតធ
ិ ម៌ អ្ន ក
អាចសសន ស
ើ ុាំែកខ្ល ួន្ពីសវនាការយុតតធ
ិ ម៌ “សដាយគាាន្ផ្លបោះពាល់”។ សន្ោះាន្ន្័យ
ថា ្បសិន្សបើអ្នកែកខ្ល ួន្ពីសវនាការយុតតធ
ិ ម៌សន្ោះ វាន្ឹងមិន្បោះពាល់ែល់សិេធរិ បស់
អ្ន កកនុងការបត ឹងឧេធ រណ្៍ចាំសពាោះបញ្ញាសន្ោះសៅសពលស្កាយសនាោះសេ។ វាអាចជាការលអ កនុង
ការែកពាកយបណ្តង
ឹ សដាយគាាន្ផ្លបោះពាល់ ជាជាងការចូ លរ ួមកនុងសវនាការសដាយ
ពុបា
ាំ ន្ស្តៀមខ្ល ួន្។ OAH ត្មូវឲ្យអ្ន កបាំសពញេ្មង់ថបបបេជ្ូ ន្ែាំណ្ង
ឹ អ្ាំពកា
ី រ
លុបសចាលបណ្តង
ឹ សន្ោះ។ សន្ោះគឺជាតាំណ្ភាជប់សៅកាន្់េ្មង់ថបបបេសន្ោះ៖
http://www.dds.ca.gov/Forms/FairHearing/DS1804.pdf។ ្បសិន្សបើអ្នកពុអា
ាំ ច
ចូ លសៅកាន្់េ្មង់ថបបបេតាម្បព័ន្ធអ្ន្ឡាញបាន្ សូ មទក់េងមកកាន្់
សយើងខ្្ុាំ។ សូ មសមើលឧបសមព ័ន្ធ “ង” ស្ាប់គាំរ ូលិខ្ត
ិ សែើមបីែកពាកយបណ្តង
ឹ សដាយ
គាាន្ផ្លបោះពាល់។
េវនាការរ ួមាែផ្តមួ យ
សវនាការរ ួមគានថតមួ យ គឺសៅសពលថែលសាំណ្ុាំសរឿងសសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន របស់
អ្ន កពីរឬស្ចើន្្តូវបាន្សបើកសវនាការកនុងសពលថតមួ យសដាយ ALJ ថតមួ យរ ូប។ អ្ន ក
អាចសសន ស
ើ ប
ុាំ ញ្ចល
ូ ករណ្ីកនុងសវនាការថតមួ យក៏បាន្។ OAH ក៏អាចបញ្ចល
ូ សាំណ្ុាំ
សរឿងសសវាថែទាំបស្
ត ោះអាសន្ន របស់អ្នកបាន្ផ្ងថែរ។ ្បសិន្ សបើអ្នកពុាំឯកភាព
អ្ន កអាចន្ិោយ “បែិសសធ” បាន្។ ALJ ន្ឹងសស្មចថាសតើ្តូវវបញ្ចល
ូ សាំណ្ុសាំ រឿង
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សសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន របស់អ្នកថតមួ យ ថផ្អ កសលើចាប់ឬកាលៈសេសៈនន្សាំណ្ុាំសរឿង
សនាោះឬោង្។
អែ កប្កផ្រប្ផ្ទាេ់មាត់
្បសិន្សបើអ្នក ឬសកែី្ានក់ ្តូវការអ្ន កបកថ្បផ្ទទល់ាត់ សូ មេាំនាក់េន្
ាំ ង
OAH ភាែមៗ។ អ្ន កក៏អាច្បាប់ថាអ្ន ក្តូវការអ្ន កបកថ្បផ្ទទល់ាត់ានក់សៅកនុង
េ្មង់ថបបបេសសន ើសស
ុាំ វនាការយុតតិធម៌របស់អ្នកបាន្ផ្ងថែរ។ OAH ន្ឹងផ្ត លន្
់ ូវ
អ្ន កបកថ្បផ្ទទល់ាត់ានក់ថែលាន្ការបញ្ញចក់្តឹម្តូវ សដាយឥតគិតនែែ ។
េទធ ភាពអាចបចញចូ េបៅកផ្នែ ងេវនាការ
សវនាការយុតតធ
ិ ម៌ភាគស្ចើន្ ្តូវបាន្សរៀបចាំសធវ ើស ង
ើ សៅមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់។
េីតាាំងសវនាការ ្តូវអាចសចញចូ លបាន្សដាយបុគគលថែលាន្ពិការភាព។
សាកសួ រ OAH ជាមុន្ សែើមបី្បាកែថាេីតាាំងសនាោះអាចសចញចូ លបាន្។ ្បសិន្សបើ
បុគគលថែលាន្ពិការភាព ្តូវការជ្ាំន្ួយសម្សបសែើមបីចូលរ ួមកនុងសវនាការ
យុតតិធម៌ សូ មទក់េងសៅ OAH ឲ្យបាន្ឆ្ប់ សែើមបីឲ្យពួ កសគអាចសធវ ើការសរៀបចាំ
្មួ យបាន្។
ការទទួ េ

នបៅរកមបផ្សេងបទៀត

ថសវ ងយល់អ្ាំពសី ៅ្កម (ALJ) របស់អ្នក សៅមុន្សវនាការយុតតធ
ិ ម៌សន្ោះ។ អ្ន កអាច
ាន្សិេធិេេួ លបាន្ ALJ ានក់សផ្ែងសេៀត ្បសិន្សបើសៅ្កមថែល្តូវបាន្ចាត់តាាំ
ងឲ្យអ្ន ក នែប់ាន្្បវតត ិលសមអ ៀង ឬមិន្យុតតិធម៌។ អ្ន កសធវ ើថបបសន្ោះ សដាយបាំសពញ
ញតត ិ្មួ យសែើមបីែក (ផ្ទែស់បតរ)ូ ALJ សចញ។ គាំរ ូញតត ិសែើមបីសសន ស
ើ ុាំសន្ោះ ្តូវបាន្ដាក់
បញ្ចល
ូ កនុងឧបសមព ័ន្ធ “ខ្"។
សែើមបីថសវ ងយល់បថន្ថ មអ្ាំពី ALJ ថែលបាន្ចាត់តាាំង ស្ាប់អ្នក សូ មសមើល
សគហេាំពរ័ របស់ OAH សៅ៖
https://www.applications.dgs.ca.gov/OAH/OAHCalendarWeb/GeneralJurisd
iction (កាលវ ិភាគយុតាតធិការេូ សៅ) រ ួមបញ្ចល
ូ ន្ូ វសលខ្ករណ្ីរបស់អ្នក។ ALJ ន្ឹង
្តូវេេួ លបាន្ការចាត់តាាំងសៅជ្ិតកាលបរ ិសចេ េសវនាការយុតតិធម៌សនាោះ។ បនាទប់
មក ចូ លសៅកាន្់៖វhttps://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/GeneralJurisdiction/Resources/DDS-Decisions រ ួចបញ្ចល
ូ សឈាាោះ ALJ។ អ្ន កន្ឹងសឃើញ
បញ្ជ ីនន្ករណ្ីជាស្ចើន្ថែល ALJ បាន្សធវ សើ សចកត ីសស្មចរ ួច។ សូ មអាន្ករណ្ីជា
ស្ចើន្សែើមបីពន្
ិ ត
ិ យសមើលថាសតើ អ្ន កចង់បាន្ ALJ សន្ោះសែើមបីសធវ ើសសចកត ីសស្មចសលើ
ករណ្ីរបស់អ្នកថែរឬសេ។ ្បសិន្សបើមន្
ិ ចង់បាន្សេ ្តូវដាក់ញតត ិែក ALJ សនាោះ
សចញ រ ួចសផ្ញើវាសៅកាន្់ OAH ជាមួ យន្ឹងព័ត៌ាន្េាំនាក់េន្
ាំ ងរបស់អ្នក។ ្បសិន្
សបើអ្នកពុេ
ាំ េួ លបាន្ែាំណ្ង
ឹ អ្ាំពី OAH សូ មេូ រសពទ សៅពួ កសគសៅសពលសវនាការ
យុតតធ
ិ ម៌សែើមបីពន្
ិ ត
ិ យសមើលថាសតើសាំសណ្ើសរុាំ បស់្តូវបាន្សគអ្ន្ុម័តយល់្ពមថែរ
ឬអ្ត់។ ជាេូ សៅ សាំសណ្ើសុាំសន្ោះ ន្ឹង្តូវេេួ លបាន្ការអ្ន្ុមត
័ យល់្ពម។
ជ្ំពូក 3 – ការបរតៀមខល ួនេរមាប្់េវនាការយុតតិធម៌
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ការកំណត់ពអ
ី ំណោះអំ្ងផ្សល វូ ចាប្់រប្េ់អែក
អ្ាំណ្ោះអ្ាំ្ងផ្ល វូ ចាប់របស់អ្នក គឺជាចាប់ន្ិងអ្ងគ សហតុថែលអ្ន កពឹងថផ្អ កសែើមបី
បងាាញថាអ្ន កាន្លកខ ណ្ៈសមបតត ិ្គប់្គាន្់សែើមបីេេួ លបាន្សាងសសវាថែទ ាំ
បស្
ត ោះអាសន្ន ថែលអ្ន កបាន្សសន ើស។ុាំ សែើមបីស្តៀមសរៀបចាំអ្ាំណ្ោះអ្ាំ្ងផ្ល វូ ចាប់
របស់អ្នក៖
• ្តូវ្តួ តពិន្ិតយចាប់ថែលគាាំ្េែល់ជ្ាំហររបស់អ្នក។ ចាប់មួយចាំន្ួន្អាច
ថសវ ងរកបាន្សៅកនុងឧបសមព ន្
័ ធ “ឃ”៖ គាំរ ូខ្ែ ម
ឹ សារសសងខ បនន្សវនាការរបស់
សែើមបណ្ដង
ឹ សៅេាំពរ័ 36 សថ ត
ិ ស្កាមចាំណ្ងសជ្ើង IV. ចាប់ជាធរាន្។
• ថសវ ងរកន្ិងអាន្សសចកត ីសស្មចរបស់សវនាការយុតតធ
ិ ម៌មន្
ុ ៗសៅតាំណ្ភាជប់
សន្ោះ៖ https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/GeneralJurisdiction/Resources/DDS-Decisions ថសវ ងរកពាកយគន្ែ ឹោះ “respite”
(សសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ) សែើមបីថសវ ងរកថតករណ្ីបញ្ញាសន្ោះថតបុស្
ណ ោះ។
មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ អាចន្ិោយថា អ្ន កមិន្អាចេេួ លបាន្សសវាថែទ ាំបស្
ត ោះ
អាសន្ន សដាយសារអ្ន កាន្សាងសសវាថែទ ាំ ឬសសវាគាាំពារសៅតាមផ្ទ ោះ (In-Home
Supportive Services, IHSS)។ ក៏បុថន្ត សន្ោះពុថាំ មន្ជាការពិតសនាោះសេ។ សាងសសវា
កមា ទ ាំងអ្ស់សន្ោះ អាច្តូវបាន្ចាត់េុកជាសសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ថតកនុងករណ្ី
ថែលសសវាទ ាំងសនាោះបាំសពញតាមត្មូវការបស្
ត ោះអាសន្ន របស់អ្នកថតបុស្
ណ ោះ។
សសវាថែទប
ាំ ស្
ត ោះអាសន្ន ថែលអ្ន កេេួ លបាន្ អាចមិន្ ្តូវបាន្កាត់បន្ថ យ
សដាយសារអ្ន កាន្សាងសសវាថែទ ាំ ឬសាង IHSS សនាោះសេ។ សសវាថែទ ាំ ន្ិង សសវា
IHSS គឺជាសសវាខ្ុសពីគាន សហើយសសវាទ ាំងពីរសន្ោះសស្មចសគាលសៅខ្ុសៗគាន។
ការបរតៀមបរៀប្ចំភេតុតាងរប្េ់អែក
ភសតុតាងគឺជាអ្ងគ សហតុ ថែលគាាំ្េែល់ការទមទររបស់អ្នកចាំសពាោះសសវាថែទ ាំ
បស្
ត ោះអាសន្ន របស់អ្នក។ ភសតុតាង អាចរ ួមបញ្ចល
ូ ន្ូ វឯកសារ ន្ិងការសធវ ើសកខ ក
ី មា
សដាយសកែី។ សូ មស្បើថតភសតុតាង្ថែលពាក់ពន្
័ ធ បុស្
ណ ោះ។ ភសតុតាង្តូវចាត់េុក
ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធ ្បសិន្សបើវាជ្ួ យបញ្ញជក់ថាអ្ន កាន្សិេធិេេួ លបាន្សសវាថែទ ាំ
បស្
ត ោះអាសន្ន ថែលមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់បាន្បែិសសធ កាត់បន្ថ យ ឬលុបសចាល។
ការរប្មូ េភេតុតាងជាលាយេកខ ណ៍អកេរ (ឯកសារ)
្បមូ លភសតុតាងជាលាយលកខ ណ្៍អ្កែរថែលគាាំ្េែល់អ្ណ្
ាំ ោះអ្ាំ្ងផ្ល វូ ចាប់របស់អ្ន
ក។ ឧទហរណ្៍ខ្ែោះៗ រ ួមាន្៖
• សសចកត ីពិពណ្៌នាអ្ាំពសី សវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ។
• IPP របស់អ្នក ថែលសរៀបរាប់ពសី គាលសៅនន្សសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន របស់
អ្ន ក។
• របាយការណ្៍ ឬការវាយតនមែ ថែលគាាំ្េែល់ត្មូវការស្ាប់សសវាថែទ ាំ
បស្
ត ោះអាសន្ន ។
• របាយការណ្៍វឌឍន្ភាពពីអ្នកផ្ត លស់ សវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ។
• សសចកត ី្បកាសពីបគ
ុ គ លិក ឬបុគគលសផ្ែងសេៀតអ្ាំពសី សវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ។
• សាំសណ្ើសសុាំ សវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ពីសពលមុន្។ ន្ិង
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• ឯកសារែនេសផ្ែងសេៀតថែលគាាំ្េែល់ត្មូវការស្ាប់សសវាថែទ ាំ
បស្
ត ោះអាសន្ន របស់អ្នក។
អ្ន កអាចសសន ើសុាំកាំណ្ត់ ្តាពីសាលាសរៀន្ អ្ន កផ្ត ល់សសវាសុខ្ភាព ន្ិងេីភានក់ងារ
រដាឋភិបាលថែលអាចាន្ព័ត៌ាន្សាំខាន្់ៗាន្្បសោជ្ន្៍។ សូ មកុាំរង់ចាសាំ ែើមបី
សសន ើសក
ុាំ ណ្
ាំ ត់្តាទ ាំងសនាោះ។ ការ្បមូ លឯកសារទ ាំងអ្ស់សន្ោះ ជាេូ សៅថតង្តូវការ
សពលសវលាស្ចើន្ជាងការគិតរបស់អ្នក។
អ្ន កអាចសសន ើសអ្
ុាំ ន កថែលសាគល់អ្នកឲ្យជ្ួ យសរសសរលិខ្ត
ិ ឬសសចកត ី្បកាសបាន្។
ALJ អាចផ្ត ល់តនមែ ស្ចើន្ចាំសពាោះព័ត៌ាន្ពីបុគគលានក់ថែលាន្វតត ាន្សៅកនុង
សវនាការយុតតិធម៌ថែលជាសាកែី ជាជាងបុគគលថែលសរសសរលិខ្ិត ឬសសចកត ី
្បកាស្មួ យ។
អ្ន កាន្សិេធក
ិ ន ុ ងពិន្ត
ិ យសមើលកាំណ្ត់្តាសៅកនុងសាំណ្ុាំឯកសាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុង
តាំបន្់របស់អ្នកបាន្ រ ួមទ ាំងកាំណ្ត់្តាថែលមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់បាន្េេួ លពី
ភានក់ងារ ឬបុគគលពីខាងស្ៅ។ មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ្តូវផ្ត លកា
់ រអ្ន្ុញ្ញាតឲ្យអ្ន ក
ចូ លសៅសមើលកាំណ្ត់្តារបស់អ្នកកនុងរយៈបពេ 3 ថ្ងៃបធវ ើការ បនាទប់ពអ្
ី ន កបាន្
ឹ អ្ាំពី
សសន ើសក
ុាំ ណ្
ាំ ត់្តាទ ាំងសនាោះ។ មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ក៏្តូវជ្ួ យអ្ន កឲ្យយល់ែង
កាំណ្ត់្តារបស់អ្នកផ្ងថែរ។ ្បសិន្សបើមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ាន្រកាេុកន្ូ វ
ឯកសារថែលជ្ួ យគាាំ្េែល់ករណ្ីរបស់អ្នក ្តូវបញ្ចល
ូ ឯកសារសនាោះសៅកនុង
ភសតុតាងរបស់អ្នក។ មិន្្តូវសន្ា តថា ALJ ន្ឹងាន្ឯកសារទ ាំងសនាោះ សដាយសារ
មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ាន្ឯកសារទ ាំងសនាោះស យ
ើ ។ ALJ ្គាន្់ថតពិន្ត
ិ យសមើល
ឯកសារថែលអ្ន ក ន្ិងមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់្បគល់ជាភសតុតាងបុស្
ណ ោះ។
សូ មពិន្ត
ិ យសមើលសគាលការណ្៍េិញសសវាកមា (POS) សគាលការណ្៍ថណ្នាាំ ន្ិងការសលើក
ថលងសសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន របស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់។ ឯកសារទ ាំងអ្ស់សន្ោះ
អាចាន្ចុោះផ្ាយសៅសលើសគហេាំពរ័ របស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ឬអ្ន កអាច
េូ រសពទ សៅមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់សែើមបីសសន ស
ើ ុាំសាំសៅែតចមែ ងបាន្។ ្បសិន្ សបើ
សគាលការណ្៍ថណ្នាាំ ាន្សារៈសាំខាន្់ស្ាប់ករណ្ីរបស់អ្នក ្តូវបញ្ចល
ូ សគាល
ការណ្៍ទ ាំងសនាោះសៅកនុងភសតុតាងរបស់អ្នក។ សកាោះសៅេីភានក់ងារ្មួ យសែើមបីសរៀប
ចាំកណ្
ាំ ត់្តាស្ាប់សវនាការយុតតធ
ិ ម៌របស់អ្នក។
“ែីកាសកាោះសៅសាកែីន្ិងយកមកជាមួ យន្ូ វឯកសារពាក់ពន្
័ ធ ” បងខ ឲ្
ាំ យេីភានក់ងារ
្មួ យនាាំមកន្ូ វជាមួ យន្ូ វកាំណ្ត់្តាថែលពួ កសគាន្ ន្ិងសែើមបីសផ្ទ ៀងផ្ទទត់ជា
មួ យ ALJ ថាសតើឯកសារ ឬកាំណ្ត់្តាសនាោះ មិន្នែប់បាន្ថកថ្បពីមុន្សនាោះសេ។
អ្ន កអាចសសន ើសេ
ុាំ ីភានក់ងារឲ្យសធវ ថើ បបសន្ោះបាន្កនុងេ្មង់ជាការ្បកាសជាលាយ
ី សកាោះ
លកខ ណ្៍អ្កែរ ឬតាមរយៈការសធវ ើសកខ ក
ី មា សដាយផ្ទទល់ាត់។ េ្មង់ថបបបេែកា
ស្ាប់សវនាការយុតតិធម៌របស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ អាចថសវ ងរកបាន្សៅ៖
https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/GeneralJurisdiction/Resources/Page-Content/General-Jurisdiction-Resources-ListFolder/Subpoena-Resources. ្បសិន្សបើអ្នកពុអា
ាំ ចចូ លសៅកាន្់េ្មង់ថបបបេ
តាម្បព័ន្ធអ្ន្ឡាញបាន្ សូ មទក់េងមកកាន្់សយើងខ្្ុ។ាំ
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ការបរតៀមសាកេី
ការសធវ ស
ើ កខ ក
ី មា របស់សាកែី ក៏ជា្បសភេនន្ភសតុតាងមួ យផ្ងថែរ។ សាកែី្តូវេេួ ល
ី
បាន្ែកាសកាោះ ្បសិន្សបើពួកសគមិន្យល់្ពមកនុងការផ្ត លស
់ កខ ក
ី មា សហើយសកខ រី បស់
ី
ី ្សប
ពួ កសគ គឺាន្្បសោជ្ន្៍ចាំសពាោះករណ្ីរបស់អ្នក។ ែកាសកាោះសាកែី គឺជាែកា
ចាប់ថែលបងខ ាំពួកសគឲ្យចូ លរ ួមកនុងសវនាការយុតតធ
ិ ម៌សែើមបីផ្តលស
់ កខ ក
ី មា ។
សកាោះសៅសាកែី ន្ិង សសន ើសុាំឲ្យសាកែីសធវ ើសកខ ីកមា ភាែមៗសៅសពលថែលអ្ន កេេួ លបាន្
កាលបរ ិសចេ េសវនាការយុតតធ
ិ ម៌ សែើមបីឲ្យពួ កសគអាចាន្វតត ាន្ចូ លរ ួមបាន្។
េ្មប់ថបបបេែីកាសកាោះសៅសាកែី ។ ្បសិន្សបើអ្នកពុអា
ាំ ចចូ លសៅកាន្់
េ្មង់ថបបបេតាម្បព័ន្ធអ្ន្ឡាញបាន្ សូ មទក់េងមកកាន្់សយើងខ្្ុ។ាំ
គិតអ្ាំពីអ្វីថែលអ្ន កចង់ឲ្យ ALJ ថសវ ងយល់ពីការសធវ ើសកខ ីកមា របស់សាកែីអ្នក។
សរសសរសាំណ្ួរស្ាប់សាកែីរបស់អ្នកជាមុន្។ អាន្សាំណ្ួរទ ាំងសន្ោះជាមួ យសាកែី
របស់អ្នកសែើមបីសធវ ើឲ្យ្បាកែថា ពួ កសគយល់ែឹងអ្ាំពីអ្វីថែលពួ កសគកាំពុងសសន ើស។ុាំ
សពលខ្ែ ោះ វាចាាំបាច់កនុងការសរៀបឃ្លែសាំណ្ួរស ើងវវ ិញ សែើមបីឲ្យសាកែីអាចយល់សណ្
ាំ ួ រ
ឹ ថាចសមែ យ
បាន្។ ្បសិន្សបើអ្នកែង
ើ របស់ពួកសគពុាំអាចជ្ួ យែល់អ្នកបាន្ ែូ ចសន្ោះ
មិន្ចាាំបាច់សួរសាំណ្ួរសៅកនុងសវនាការយុតតិធម៌សនាោះសេ។
ក៏្តូវស្តៀមខ្ល ួន្សែើមបីសធវ ើសកខ ក
ី មា ខ្ល ួន្ឯងផ្ងថែរ សដាយសារអ្ន កជាសាកែីសខា
ាំ ន្់
ជាងសគបាំផ្ុតស្ាប់ខ្ល ួន្អ្ន ក ឬកូ ន្សៅរបស់អ្នក។ ្តូវស្តៀមខ្ល ួន្សែើមបីន្ោ
ិ យ
អ្ាំពម
ី ូ លសហតុថែលអ្ន ក្តូវការសសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ។ ន្ិោយពីមូលសហតុថែល
័
សសវាសផ្ែងសេៀតមិន្សជាគជ្យ ឬមិន្អាចថសវ ងរកបាន្។ ផ្ត លន្
់ ូ វឧទហរណ្៍ាន្
្បសោជ្ន្៍អ្ាំពម
ី ូ លសហតុថែលអ្ន ក្តូវការសសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ។

សាកែីជាពលរែឋ ធមា តា

សាកែីជា ពលរែឋ ធមា តា (មិន្ ថមន្អ្ន កជ្ាំនាញ) អាចជ្ួ យសធវ ើឲ្យករណ្ី ថែលអ្ន ក
បងាាញសនាោះាន្ភាពលអ ្បសសើរស ើង។ សាកែីជាពលរែឋ ធមា តា អាចសធវ ើសកខ ីកមា អ្ាំពី
ឹ អ្ាំពអ្
ការពិតសផ្ែងៗថែលពួ កសគែង
ី ន ក ែូ ចសន្ោះ្តូវគិតអ្ាំពអ្
ី ន ក្ថែលសាគល់អ្នក
ចាស់ជាងសគ។ សាជ្ិក្គួ សារ ជាេូ សៅគឺជាជ្ស្មើសែ៏លអមួ យ រ ួមទ ាំងអ្ន ក
ផ្ត ល់ការថែទ ាំពីសពលមុន្ ឬបចចុបបន្ន សាច់ញាតិ ន្ិងអ្ន កផ្ត លស់ សវា។ ស្ជ្ើសសរ ើស
សាកែីជាពលរែឋ ធមា តា ថែលាន្លកខ ណ្ៈសុ្កិត ន្ិងមិន្លសមអ ៀងជាមួ យ ALJ។
សាកែីជាពលរែឋ ធមា តា អាចាន្ព័ត៌ាន្ជាក់ថសត ង សាមញ្ា ងាយៗ ន្ិងសាច់
សរឿងថែលាន្ថតអ្ន កថែលសាគល់អ្នកចាស់បុស្
ណ ោះថែលអាចផ្តលជ្
់ ូ ន្បាន្។

ការផ្ទែេ់ប្តរប្ញ្
ូ
ជ ីសាកេី និងភេតុតាង
ោងសហាច្ស់ 5 ថ្ងៃរប្តិទិនមុនបពេសវនាការយុតតិធម៌ អ្ន ក ន្ិងមជ្ឈមណ្ឌល
កនុងតាំបន្់្តូវសធវ ើការផ្ទែស់បតរបញ្ជ
ូ
ីសាកែី ន្ិង សាំសៅែតចមែ ងឯកសារថែលអាច
ាន្ ថែលអ្ន កាន្ថផ្ន្ការកនុងការស្បើ្បាស់ជាភសតុតាងសៅកនុងសវនាការ។
សនាោះាន្ន្័យថា អ្ន កន្ិងមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ្តូវេេួ លបាន្ន្ូ វឯកសារ ន្ិង
បញ្ជ ីសាកែីរបស់គានសៅវវ ិញសៅមកកនុងរយៈសពល 5 ថ្ងៃរប្តិទិនមុនបពេសវនាការ
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យុតតធ
ិ ម៌។ បញ្ជ ីសាកែី ្តូវរ ួមបញ្ចល
ូ ន្ូ វរបាយការណ្៍ខ្ែីៗថែល្បាប់អ្ាំពីអ្វថី ែលសាកែី
ានក់ៗន្ឹង្តូវសធវ ើសកខ ីកមា ។ គាំរ ប
ូ ញ្ជ ីសាកែី ន្ិងភសតុតាង គឺ្តូវបាន្ដាក់បញ្ចូល
កនុងឧបសមព ័ន្ធ “គ”។ ALJ អាចរារាាំងអ្ន ក ឬមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់មិន្ឲ្យបងាាញ
ឯកសារ ន្ិងសាកែី ថែលមិន្បាន្ផ្ត លជ្
់ ូ ន្ែល់គានសៅវវ ិញសៅមកកនុងរយៈសពល 5 នែៃ
្បតិេន្
ិ មុន្សពលសវនាការយុតតធ
ិ ម៌។
សៅនែៃ សវនាការយុតតធ
ិ ម៌ សូ មយកមកជាមួ យន្ូ វសាំសៅែតចមែ ងនន្ឯកសារទ ាំង
បីសន្ោះ៖ មួ យចាប់ស្ាប់អ្នក មួ យចាប់ស្ាប់ ALJ ន្ិងមួ យចាប់សេៀតស្ាប់
សាកែី សែើមបីពិន្ត
ិ យសមើលសៅសពលពួ កសធវ ស
ើ កខ ក
ី មា ។
ជ្ំពូក 4 – អំឡ
ុ ងបពេ និងបរកាយបពេេវនាការយុតតិធម៌
្តូវមកែល់កថន្ែ ងសវនាការយុតតិធម៌ ឲ្យបាន្មុន្សាង ន្ិងាន្សពលស្ាក
្គប់្គាន្់។ សវនាការយុតតធ
ិ ម៌ អាចជាែាំសណ្ើរការមួ យចាំ្យសពលយូរ ែូ ចសន្ោះ ្តូវ
យកេឹកន្ិងអាហារស្មន្់មកជាមួ យ។ យកប ៊ិច ន្ិង្កដាសសែើមបីសធវ ើការកត់
្តាកនុងអ្ាំ រ ងសពលនន្សវនាការយុតតធ
ិ ម៌។
ការផ្ងែងបប្ើកេំណុំបរឿង
ផ្ត លន្
់ ូ វការថែែងសបើកសាំណ្ុាំសរឿង។ ការថែែងសបើកសាំណ្ុាំសរឿង គឺមន្
ិ ្តូវការចាាំបាច់សនាោះ
សេ បថុ ន្ត វាជ្ួ យពន្យល់សៅែល់ ALJ អ្ាំពស
ី វនាការសន្ោះ។ ការថែែងសបើកសាំណ្ុាំសរឿងរបស់
អ្ន ក គបបីសរៀបរាប់អ្ព
ាំ ីសសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ថែលអ្ន កកាំពង
ុ សសន ើសុាំ ន្ិង
អ្ាំពីមូលសហតុនន្ការសសន ើសុាំ។ វា្តូវរ ួមបញ្ចល
ូ ន្ូ វចាប់ថែលគាាំ្េែល់ជ្ាំហររបស់អ្នក។
សរៀបរាប់អ្ាំពីខ្ល ួន្អ្ន ក ន្ិងកូ ន្របស់អ្នក ែូ ចសន្ោះ ALJ យល់អ្ាំពអ្
ី វ ីថែលអ្ន ក ឬកូ ន្
របស់អ្នក្តូវការ។ ការថែែងសបើកសាំណ្ុាំសរឿង ្តូវាន្ខ្ែ ឹមសារសសងខ បខ្ែ ីនន្ករណ្ី
របស់អ្នក។ មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ន្ឹងផ្តលន្
់ ូ វការថែែងសបើកសាំណ្ុាំសរឿងមុន្សគ។
បនាទប់មក អ្ន កន្ឹងផ្ត ល់ការថែែងសបើកសាំណ្ុាំសរឿងរបស់អ្នកមត ង។
ការសាកេួរសាកេី

សាកែីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់

មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ន្ឹងបងាាញសាកែីរបស់ខ្ល ួន្មុន្សគ។ អ្ន កអាចសាកសួ រសាកែី
មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់បនាទប់ពីមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ បាន្បញ្ច ប់ការសាកសួ រ
សាំណ្ួររ ួច។ ែាំសណ្ើរការសន្ោះ សៅថា “ការ្តួ តពិន្ិតយថខ្វ ងគាន”។ សាំណ្ួររបស់អ្នក ្តូវ
ជ្ួ យបងាាញថាសាកែីមិន្យល់ពសី រឿងអ្វ ម
ី ួ យ សភែ ចពីអ្ងគ សហតុ ឬាន្អ្វ ីខ្ុសជាសែើម។
អ្ន កក៏អាចសាកសួ រសាំណ្ួរថែលបងាាញថា សាកែីកាំពង
ុ កាន្់សជ្ើងខាង្មួ យ
ផ្ទែស់បតរអ្វ
ូ ីថែលគាត់បាន្ន្ិោយពីមន្
ុ ឬអាចមិន្ន្ិោយការពិតជាសែើម។ អ្ន ក
អាចសាកសួ រសាំណ្ួរថែលន្ឹង បងាាញថា សាកែីមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់មិន្បាន្
សាគល់កូន្របស់អ្នកចាស់ ឬមិន្បាន្សាគល់សាថន្ភាព្គួ សាររបស់អ្នក។ អ្ន កក៏អាច
សាកសួ រសាំណ្ួរសែើមបីបងាាញថា សាកែីមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ បាន្សធវ ើការសន្ន ដា
ិ ឋ ន្
មិន្្តឹម្តូវ ឬមិន្បាន្សធវ ើសសចកត ីសស្មចតាមលកខ ណ្ៈបុគគល បុថន្ត គឺអា្ស័យសលើ
វវ ិនន្មជ្ឈតត ការ ឬសគាលន្សោបាយសែើមបីកាំណ្ត់ សសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន របស់
អ្ន ក។
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សផ្ទតតការយកចិតតេក
ុ ដាក់ជាពិសសសសលើសាកែីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ថែលសធវ ើ
សកខ ក
ី មា ។ អ្ន កអាចកត់សាគល់ន្ូវចាំណ្ុចសខ្ាយសែើមបីសលើកយកមកន្ិោយកនុង
ការ្តួ តពិន្ត
ិ យថខ្វ ងគានកនុងសពលស្កាយសេៀត។ សបើពែ
ុាំ ូ ចសន្ោះសេ ្តូវបន្ត សាកសួ រ
សាំណ្ួរ្តួ តពិន្ត
ិ យថខ្វ ងគាន ថែលអ្ន កបាន្សរសសរេុកសៅមុន្សពលសវនាការ។ វាមិន្
ថមន្ជាគាំន្ត
ិ លអ សនាោះសេកនុងការសាកសួ រសាំណ្ួរ្មួ យ ្បសិន្សបើអ្នកមិន្ទន្់
ឹ
បាន្ែងចសមែ ើយជា មុន្ សលើកថលងថតអ្ន កគិតថាចសមែ ើយសនាោះន្ឹង ជ្ួ យែល់អ្ាំណ្ោះ
អ្ាំ្ងរបស់អ្នកបាន្លអ ្បសសើរ។

សាកែីរបស់អ្នកផ្ទទល់
បនាទប់មកសេៀត អ្ន កន្ឹង្តូវសាកសួ រសាំណ្ួរសាកែីផ្ទទល់ខ្ល ួន្របស់អ្នក។ ែាំសណ្ើរការ
សន្ោះ សៅថា “ការ្តួ តពិន្ិតយផ្ទទល់”។ សាកែី គបបីន្ោ
ិ យអ្ាំពអ្
ី វ ីថែលពួ កសគបាន្សធវ ើ
រ ួច ឬបាន្សឃើញ ឬបាន្សាតប់ឮសដាយផ្ទទល់។ សាកសួ រសាំណ្ួរខ្ែ ៗ
ី ងាយយល់ ន្ិង
ចាស់លាស់។
ស្ៅពីការបងាាញអ្ាំណ្ោះអ្ាំ្ងផ្ទទល់ខ្ល ួន្ អ្ន កអាចសាកសួ រសាំណ្ួរសាកែីរបស់អ្នក
សែើមបីបែិសសធចាំណ្ុចមួ យចាំន្ួន្ថែលសាកែីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់បាន្
ន្ិោយ។ សបើពែ
ុាំ ូ ចសន្ោះសេ ្តូវបន្ត សាកសួ រសាំណ្ួរថែលអ្ន កបាន្ស្តៀមសរៀបចាំេក
ុ សៅ
មុន្សពលសវនាការ។ អ្ន កអាចសាកសួ រសផ្ទ ៀងផ្ទទត់ ្បសិន្សបើសណ្
ាំ ួ ររបស់សាកែីពុាំ
ចាស់លាស់។
មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ន្ឹងាន្ឱកាសកនុងការ្តួ តពិន្ត
ិ យថខ្វ ងគានសលើសាកែីរបស់
អ្ន ក។ ALJ ក៏អាចសាកសួ រសាំណ្ួរែល់សាកែីបាន្ផ្ងថែរ។ បនាទប់ពម
ី ជ្ឈមណ្ឌលកនុង
តាំបន្់បាន្សធវ ើការ្តួ ត ពិន្ិតយថខ្វ ងគានចាំសពាោះសាកែីរបស់អ្នករ ួច អ្ន កន្ឹងាន្
ឱកាសកនុងការសាកសួ រសាំណ្ួរបថន្ថ មែល់សាកែីរបស់អ្នក។ ែាំសណ្ើរការសន្ោះ សៅថា
“ការ្តួ តពិន្ត
ិ យមិន្ផ្ទទល់”។ អ្ន កអាចាន្សាកែីផ្ទទល់ខ្ល ួន្របស់អ្នកសែើមបីបញ្ញជក់ ឬ
គិតស ង
ើ វវ ិញអ្ាំពីអ្វថី ែលអ្វ ិជ្ជ ាន្ ថែលអាចសកើតាន្ស ង
ើ កនុងអ្ាំ រ ងសពលនន្ការ
្តួ តពិន្ត
ិ យថខ្វ ងគាន។
ការផ្ងែងប្ិទេំណុបំ រឿង/ខែ ឹមសារេបងខ ប្ថ្នេវនាការ
កនុងអ្ាំ រ ងសពលសវនាការយុតតធ
ិ ម៌ អ្ន កអាចកត់សាគល់សឃើញថា ALJ ពុា
ាំ ន្
ព័ត៌ាន្ទ ាំងអ្ស់សែើមបីសធវ ើសសចកត ីសស្មចឲ្យបាន្្តឹម្តូវ។ ្បសិន្សបើែូសចន ោះថមន្
អ្ន កអាចសសន ស
ើ ុាំ ALJ ឲ្យ “រកាេុកកាំណ្ត់្តាសដាយសបើកចាំហ”។ ALJ អាច “ឯកភាព”
ឬ “បែិសសធ” ចាំសពាោះសាំសណ្ើសសុាំ ន្ោះ។ ្បសិន្សបើ ALJ យល់្ពមរកាេុកកាំណ្ត់្តា
សដាយសបើកចាំហ វាន្ឹងអ្ន្ុញ្ញាតឲ្យភាគីទ ាំងពីរផ្ត លជ្
់ ូ ន្ែល់ ALJ ន្ូ វឯកសារន្ិង
ព័ត៌ាន្បថន្ថ មស្កាយសពលសវនាការ។
ជាេូ សៅ ALJ ន្ឹងសសន ស
ើ ុាំការថែែ ងបិេសាំណ្ុាំសរឿងសៅចុងបញ្ច ប់នន្សវនាការយុតតិធម៌
សែើមបីសសងខ បភសតុតាង។ សសងខ បពីអ្វីថែលអ្ន កបាន្បងាាញសៅកនុងសវនាការ
យុតតិធម៌ ន្ិងបញ្ញជក់ស ើងវវ ិញន្ូ វជ្ាំហរថែលអ្ន កាន្សិេធិេេួ លបាន្សសវាថែទាំ
បស្
ត ោះអាសន្ន ។ សពលខ្ែ ោះ ភាគីទ ាំងពីរយល់្ពមសធវ ើការសសងខ បបិេសាំណ្ុសាំ រឿងជា
លាយលកខ ណ្៍អ្កែរ ជាជាងការថែែងបិេសាំណ្ុាំសរឿងតាមពាកយសមត ី។ ជ្ស្មើសសន្ោះ
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អ្ន្ុញ្ញាតឲ្យអ្ន កគិតអ្ាំពីការសធវ ើសកខ ីកមា ទង
ាំ អ្ស់សៅមុន្ សពលសសងខ បអ្ាំពី អ្ាំណ្ោះ
អ្ាំ្ងរបស់អ្នក។ ខ្ែ ម
ឹ សារសសងខ បនន្សវនាការជាលាយលកខ ណ្៍អ្កែរ ្តូវាន្ផ្តល់
ជ្ូ ន្ន្ូ វព័ត៌ាន្ ន្ិងអ្ងគ សហតុថែលអ្ន កបាន្បងាាញ ន្ិងសលើកស ើងអ្ាំពីចាប់ថែល
គាាំ្េែល់ករណ្ីសសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន របស់អ្នក។ ្បសិន្សបើ ALJ បាន្រកាេុក
កាំណ្ត់្តាសដាយសបើកចាំហ បនាទប់ពីសវនាការសន្ោះ ន្ិងបាន្អ្ន្ុញ្ញាតឲ្យាន្
ភសតុតាងបថន្ថ ម អ្ន កអាចរ ួមបញ្ចល
ូ ន្ូ វខ្ែ ឹមសារសសងខ បនន្សវនាការរបស់អ្នកបាន្។
គាំរ នូ ន្ខ្ែ ឹមសារសសងខ បសវនាការ គឺាន្សៅកនុងឧបសមព ន្
័ ធ “ឃ”។
បរកាយបពេេវនាការ
បនាទប់ពស
ី វនាការយុតតិធម៌របស់អ្នក ALJ ាន្សពល 10 ថ្ងៃបធវ ើការ សែើមបីសរសសរ
សសចកត ីសស្មចសន្ោះ។ សសចកត ីសស្មច្តូវសធវ ើស ង
ើ មិន្ឲ្យសលើសពី 80 ថ្ងៃ បនាទប់ពអ្
ី នក
បាន្សសន ស
ើ ប
ុាំ ត ឹងឧេធ រណ្៍សនាោះសេ។ សសចកត ីសស្មចរបស់ ALJ ្តូវ៖
• ្តូវសធវ សើ ង
ើ ជាលាយលកខ ណ្៍អ្កែរ ងាយយល់ ន្ិងស្បើភាសាធមា តា។
• រ ួមបញ្ចល
ូ ន្ូ វខ្ែ ឹមសារសសងខ បនន្អ្ងគ សហតុសន្ោះ។
• រ ួមបញ្ចល
ូ ន្ូ វសសចកត ីថែែ ងអ្ាំពភ
ី សតុតាងថែល ALJ បាន្ស្បើសែើមបីសធវ ើសសចកត ី
សស្មច។
• រ ួមបញ្ចល
ូ ន្ូ វសសចកត ស
ី ស្មចមួ យចាំសពាោះករណ្ី ឬសាំណ្ួរន្ីមួយៗសៅកនុងសាំសណ្ើ
សុស
ាំ វនាការ ន្ិងបាន្បងាាញសៅកនុងសវនាការ។ ន្ិង
• សលើកស ើងអ្ាំពីចាប់ បេបបញ្ា តត ិ ន្ិងសគាលន្សោបាយថែលគាាំ្េែល់
សសចកត ីសស្មចរបស់ ALJ។
្បសិន្សបើអ្នកពុឯ
ាំ កភាពជាមួ យសសចកត ស
ី ស្មចរបស់សវនាការយុតតធ
ិ ម៌
អ្ន កអាចបត ង
ឹ ឧេធ រណ្៍សៅតុលាការកាំពូលនន្សខាន្ធីរបស់អ្នកបាន្។ អ្ន ក្តូវបត ង
ឹ
ឧេធ រណ្៍កនុងរយៈបពេ 90 ថ្ងៃ បនាទប់ពីេេួ លបាន្សសចកត ីសស្មចរបស់សវនាការ
យុតតធ
ិ ម៌។ សន្ោះគឺជាែាំសណ្ើរការសមុ្គសាាញមួ យ សហើយអ្ន កអាច្តូវការសមនវវ ើាន
ក់សែើមបីជ្ួយ។ ស្ាប់ព័ត៌ាន្បថន្ថ មអ្ាំពែ
ី ាំសណ្ើរការសន្ោះ សូ មអាន្សិេធិសថត
ិ ស្កាម
ចាប់ Lanterman Act ជ្ាំពូកេី 12៖
https://www.disabilityrightsca.org/publications/intellectual-developmentaldisabilities/rights-under-the-lanterman-act-manual-rula
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ផ្ផ្សែកទី 2៖ ឧប្េមព ន
័ ធ
ឧប្េមព ន
័ ធ “ក”៖ តារាងេំហូរការងារថ្នេវនាការយុតតិធម៌បេវាផ្ងទំប្ប្
ត ោះ
អាេនែ
បេែេ
ើ ុំេវនាការយុតតធ
ិ ម៌ រប្េិនបប្ើ៖ (1)មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់សស្មចកាត់ផ្ទតច់
កាត់បន្ថ យ ឬផ្ទែស់បតរសសវាថែទ
ូ
ាំបស្
ត ោះអាសន្ន សៅកនុង IPP របស់អ្នកសដាយគាាន្
ការយល់្ពមរបស់អ្នក; (2) អ្ន កសសន ើសសុាំ សវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន បថុ ន្ត មជ្ឈមណ្ឌលកនុង
តាំបន្់បែិសសធសាំសណ្ើសុាំរបស់អ្នក។
េំណួរទី 1៖ បតើប្ចចុប្បនែ បនោះ អែ កកំពុងទទួ េ នបេវាផ្ងទំប្ប្
ត ោះអាេនែ ផ្ដេ
មជ្ឈមណឌេកនុងតំប្ន់ចង់កាត់ផ្ទតច់ កាត់ប្នថ យ ឬផ្ទែេ់ប្តរផ្មនផ្ដរឬបទ?
ូ
ទ/ចេ > ដាក់សាំសណ្ើសុាំសវនាការរបស់អ្នកកនុងរយៈបពេ 10 ថ្ងៃ បនាទប់ពី
កាលបរ ិសចេ េថែលអ្ន កបាន្េេួ លការជ្ូ ន្ែាំណ្ង
ឹ អ្ាំពច
ី ាំ្ត់ការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុង
តាំបន្់។ សសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ន្ឹងបន្ត ផ្ត ល់ជ្ូន្រហូ តែល់ាន្សសចកត ីសស្មច
ថផ្ន ករែឋ បាលចុងស្កាយ្មួ យ។ ចូ លសៅកាន្់សណ្
ាំ ួ រេី 3
បទ > អ្ន ក្តូវដាក់សសាំ ណ្ើសុាំសវនាការរបស់អ្នកកនុងរយៈបពេ 30 ថ្ងៃ បនាទប់ពកា
ី ល
បរ ិសចេ េថែលអ្ន កេេួ លបាន្ការជ្ូ ន្ែាំណ្ង
ឹ អ្ាំពច
ី ្
ាំ ត់ការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុង
តាំបន្់។ ចូ លសៅកាន្់សាំណ្ួរេី 3
េំណួរទី 2៖ បតើអែករតូវ នបរប្ដិបេធពីបេវាផ្ងទំប្ប្
ត ោះអាេនែ ឬមានការ
បកើនបឡើងនូ វបេវាផ្ងទំប្ប្
ត ោះអាេនែ បនាោះផ្ដរឬបទ?
ទ/ចេ > ដាក់សាំសណ្ើសុាំសវនាការរបស់អ្នកកនុងរយៈបពេ 30 ថ្ងៃ បនាទប់ពី
កាលបរ ិសចេ េថែលអ្ន កបាន្េេួ លការជ្ូ ន្ែាំណ្ឹងអ្ាំពច
ី ាំ្ត់ការរបស់មជ្ឈមណ្ឌល
កនុងតាំបន្់។
ចូ លសៅកាន្់សណ្
ាំ ួ រេី 3
េំណួរទី 3៖ បតើអែកចង់ឲ្យមានកិចចរប្ជ្ុំបរៅផ្សល វូ ការ្មួ យផ្ដរឬបទ?
ទ/ចេ > កិចច្បជ្ុាំស្ៅផ្ល វូ ការ ្តូវសរៀបចាំស ើងកនុងរយៈបពេ 10 ថ្ងៃ បនាទប់ពី
មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់េេួ លបាន្ការសសន ស
ើ ុាំរបស់អ្នកស្ាប់សវនាការ្មួ យ
សលើកថលងថតអ្ន កាន្ការយល់្ពមចាំសពាោះកាលបរ ិសចេ េសផ្ែងសេៀត។
អ្ន ក្តូវេេួ លបាន្សសចកត ីសស្មចជាលាយលកខ ណ្៍អ្កែរពីមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់
កនុងរយៈបពេ 5 ថ្ងៃបធវ ើការ បនាទប់ពក
ី ិចច្បជ្ុាំស្ៅផ្ល វូ ការសនាោះ។ ចូ លសៅកាន្់សាំណ្ួរេី
4
បទ > ចូ លសៅកាន្់សណ្
ាំ ួ រេី 5 ពាក់ពន្
័ ធ ន្ឹងការស្ម រោះស្មួ លបនាទប់បន្ែ ាំ។
េំណួរទី 4៖ បតើអែកបពញចិតតនឹងបេចកត េ
ី បរមចរប្េ់មជ្ឈមណឌេកនុងតំប្ន់ផ្ដរ
ឬបទ?
ទ/ចេ > ្បាប់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ថាអ្ន កែកសាំសណ្ើសុាំសវនាការយុតតធ
ិ ម៌
របស់អ្នក។ សសវាបស្
ត ោះអាសន្ន បាន្យល់្សបចាំសពាោះសសចកត ស
ី ស្មចកិចច្បជ្ុាំស្ៅ
ផ្ល វូ ការរបស់អ្នក ន្ឹងចាប់សផ្ត ើមសៅកនុងរយៈបពេ 10 ថ្ងៃ បនាទប់ពេ
ី េួ លបាន្ការ
ែកពាកយបណ្តង
ឹ សន្ោះ។ ឈប់្តឹមសន្ោះ។
បទ > ចូ លសៅកាន្់សណ្
ាំ ួ រេី 5 ពាក់ពន្
័ ធ ន្ឹងការស្ម រោះស្មួ លបនាទប់បន្ែ ាំ។
េំណួរទី 5៖ បតើអែកចង់ឲ្យមានការេរម ុោះេរមួ េប្នាាប្់ប្នេំផ្ដរឬបទ?
ទ/ចេ > សតើមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់េេួ លការស្ម រោះស្មួ លសន្ោះថែរឬសេ?
ពួ កសគ្តូវេេួ លយកការស្ម រោះស្មួ លសន្ោះកនុងរយៈបពេ 5 ថ្ងៃបធវ ើការ។
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្បសិន្សបើមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់េេួ លយក សនាោះការស្ម រោះស្មួ លសន្ោះន្ឹង្តូវសធវ ើ
ស ើងកនុងរយៈបពេ 30 ថ្ងៃ បនាទប់ពម
ី ជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់េេួ លបាន្សសន ស
ើ ុាំ
សវនាការរបស់អ្នក សលើកថលងថត OAH បាន្អ្ន្ុមត
័ ផ្ត លស់ ពលសវលាបថន្ថ ម។ ចូ ល
សៅកាន្់សាំណ្ួរេី 6
្បសិន្សបើមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ពុេ
ាំ េួ លយកការស្ម រោះស្មួ លកនុងរយៈបពេ 5 ថ្ងៃ
បធវ ើការ ករណ្ីរបស់អ្នក្តូវបន្ត សវនាការយុតតិធម៌របស់អ្នក។ ចូ លសៅកាន្់ សាំណ្ួរេី
7
បទ > អ្ន កអាចបន្ត សវនាការយុតតធ
ិ ម៌មួយបាន្។ ចូ លសៅកាន្់សាំណ្ួរេី 7
េំណួរទី 6៖ បតើអែក នឈានដេ់ការរពមបរពៀងាែ្មួ យបៅកនុងការេរម ុោះ
េរមួ េផ្ដរឬបទ?
ទ/ចេ > ្បាប់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ថាអ្ន កែកសាំសណ្ើសុាំសវនាការយុតតធ
ិ ម៌
របស់អ្នក។ សសវាបស្
ត ោះអាសន្ន ថែលបាន្ឯកភាពគានសៅកនុងសសចកត ីសស្មច
ជាលាយលកខ ណ្៍អ្កែររបស់អ្នក ន្ឹងចាប់សផ្ត ើមសៅកនុងរយៈបពេ 10 ថ្ងៃ បនាទប់ពី
េេួ លបាន្ការែកពាកយបណ្តង
ឹ សន្ោះ។ ឈប់្តឹមសន្ោះ
បទ > អ្ន កអាចបន្ត សវនាការយុតតធ
ិ ម៌មួយបាន្។ ចូ លសៅកាន្់សាំណ្ួរេី 7
េំណួរទី 7៖ បតើអែកចង់ប្នត េវនាការយុតតធ
ិ ម៌ផ្ដរឬបទ?
ទ/ចេ > សវនាការយុតតធ
ិ ម៌ ន្ឹង្តូវសរៀបចាំស ើងកនុងរយៈបពេ 50 ថ្ងៃ បនាទប់ពី
មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់េេួ លបាន្ការសសន ើសរុាំ បស់អ្នកស្ាប់សវនាការ្មួ យ
សលើកថលងថតតុលាការអ្ន្ុញ្ញាតផ្ត លជ្
់ ូ ន្សពលស្ចើន្ជាងសន្ោះស្ាប់មូលសហតុ
្តឹម្តូវ្មួ យ។
សសចកត ីសស្មចរបស់សវនាការយុតតធ
ិ ម៌ ន្ឹង្តូវសចញជ្ូ ន្កនុងរយៈបពេ 10 ថ្ងៃបធវ ើ
ការ បនាទប់ពនី ែៃចុងស្កាយនន្ការសធវ ើសវនាការ ន្ិងកនុងរយៈបពេ 80 ថ្ងៃ បនាទប់ពី
សាំសណ្ើសស
ុាំ វនាការែាំបូងរបស់អ្នក សលើកថលងថតអ្ន កបាន្បែិសសធកាលបរ ិសចេ េ
ផ្ុតកាំណ្ត់ស្ាប់ការសសន ើសកា
ុាំ របន្ត (ពន្ារសពល) សរឿងកត ី។
ចូ លសៅកាន្់សណ្
ាំ ួ រេី 8
បទ > អ្ន កអាចែកខ្ល ួន្សចញពីសវនាការយុតតិធម៌បាន្សដាយទក់េងសៅកាន្់ OAH។
េំណួរទី 8៖ បតើអែកបពញចិតតនឹងបេចកត ីេបរមចរប្េ់េវនាការយុតតិធម៌ផ្ដរឬបទ?
ទ/ចេ > សសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ន្ឹង្តូវផ្តលជ្
់ ូ ន្សៅកនុងសសចកត ីសស្មច
របស់សវនាការយុតតិធម៌។
បទ > អ្ន កាន្សពល 90 ថ្ងៃ សែើមបីដាក់ែីកាសសន ើសុាំការ្តួ តពីន្ត
ិ យសស្មចចុងស្កាយ
ស ើងវវ ិញសៅតុលារកាំពូល។ អ្ន កអាចទក់េងសៅ Disability Rights California
ការ ិោល័យតសូ មតិសិេធិអ្តិែិជ្ន្ (Office of Clients’ Rights Advocacy) ឬ
សមនវ ើឯកជ្ន្ស្ាប់េេួ លបាន្ជ្ាំន្ួយ។
ចាំ្៖ាំ មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ អាចបន្ត កាត់ផ្ទតច់ ឬកាត់បន្ថ យសសវាថែទាំ
បស្
ត ោះអាសន្ន កនុងរយៈបពេ 10 ថ្ងៃ សលើកថលងថតសមនវ ើរបស់អ្នកេេួ លបាន្ែីកា
តុលាការ សែើមបីបន្ត សសវាកមា ខ្ណ្ៈថែលតុលការសធវ ើសសចកត ីសស្មចសលើ បណ្តឹង
ឧេធ រណ្៍របស់អ្នក។
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ឧប្េមព ន
័ ធ “ខ”៖ រំរ ូេំបណើេុំផ្ទែេ់ប្តរបៅរកម
ូ
នែៃ េី23 ថខ្កញ្ញា ឆ្នាំ2018
Presiding Administrative Law Judge
Office of Administrative Hearings
320 W. Fourth Street, Suite 630
Los Angeles, CA 90013
សោង៖ ការជ្ាំទស់ដាច់ខាត
John Doe េល់ន្ឹង មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់
OAH សលខ្ 201811100000
កាលបរ ិសចេ េសវនាការ៖ នែៃ េី28 ថខ្កញ្ញា ឆ្នាំ2018
សគារពជ្ូ ន្ សៅ្កមជ្ាំន្ុាំជ្្មោះកត ីនន្ចាប់រែឋ បាល៖
ខ្្ុាំសរសសរលិខ្ិតសន្ោះជ្ាំន្ួសមុខ្ឲ្យ John Doe សែើមបីសសន ើសុាំឲ្យាន្ការចាត់តាង
ាំ
សៅ្កមានក់សផ្ែងសេៀតសែើមបីសាតប់ករណ្ីរបស់គាត់សៅនែៃេី28 ថខ្កញ្ញា ឆ្នាំ2018។
សៅ្កមថែលេេួ លបាន្ការចាត់តាង
ាំ សន្ោះ ាន្សឈាាោះថា Sarah Smith។ សយើងសសន ើ
សុផ្ទ
ាំ ែ ស់បតរសន្ោះសៅតាម
ូ
ជ្ាំពូក 1 នន្្កមបេបបញ្ា តិរែឋ កាលីហវញា (California Code
of Regulations) ា្តា 1034 ន្ិង្កមរដាឋភិបាល (Government Code) ា្តា
11425.40។ បាន្ភាជប់ជ្ូន្ន្ូ វសសចកត ី្បកាសថែលត្មូវឲ្យសធវ សើ ើងសៅស្កាមថផ្ន ក
សន្ោះ។
សូ មអ្រគុណ្ស្ាប់កិចចសហការរបស់អ្នក។ សូ មទក់េងមកខ្្ុាំតាមរយៈសលខ្
(213) 555-5555 ្បសិន្សបើចាបា
ាំ ច់។
សដាយកត សី គារពអ្ាំពខ្
ី ្ ុ ាំ
Jane Doe
ឯកសារភាជប់
ចមែ ងជ្ូ ន្៖ មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់
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សសចកត ី្បកាសរបស់ Jane Doe
ាតយរបស់ John Doe
ខ្្ុាំសឈាាោះ Jane Doe សូ ម្បកាសថា៖
1) ខ្្ុាំជាឪពុកនន្ភាគីាខងនន្សាំណ្ុាំសរឿងរង់ចាាំសវន្ការសន្ោះ។
2) សៅ្កមថែលបាន្ចាត់តាង
ាំ ឲ្យចូ លរ ួមកនុងសវនាការសន្ោះ គឺាន្ភាពលសមអ ៀង
ជ្ាំទស់សៅន្ឹងផ្ល្បសោជ្ន្៍របស់ភាគីសន្ោះ សដាយសហតុសន្ោះភាគីសធវ ើសសចកត ី
្បកាសសជ្ឿថា កូ ន្របស់គាត់ពេ
ុាំ េួ លបាន្សវន្ការយុតតធ
ិ ម៌ន្ិងមិន្លសមអ ៀងសៅ
ចាំសពាោះមុខ្សៅ្កម Sarah Smith សនាោះសេ។
សសចកត ី្បកាសសន្ោះ គឺសធវ ើស ង
ើ សថ ត
ិ ស្កាមសទសនន្ការសបែបាំពាន្នន្ចាប់របស់រែឋ
កាលីហវញា ន្ិង្តូវបាន្ចុោះហតថ សលខាសៅនែៃ ________, សៅ __________,
រែឋ កាលីហវញា។
កាលបរ ិសចេ េ
េី្ក រង
សដាយកត សី គារពអ្ាំពខ្
ី ្ ុ ាំ
___________________________
Jane Doe
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ឧប្េមព ន
័ ធ “រ"៖ រំរ ូប្ញ្ជីសាកេី និងភេតុតាងរប្េ់បដើមប្ណតង
ឹ
សឈាាោះរបស់អ្នក
អាសយដាឋន្ផ្ល វូ របស់អ្នក
េី្ក រង រែឋ ន្ិងសលខ្កូ ែហែីបរបស់អ្នក
សលខ្េូ រសពទ របស់អ្នក
តាំ្ងថែលេេួ លបាន្ការអ្ន្ុញ្ញាតស្ាប់ [សឈាាោះអ្ន កស្បើសសវារបស់
មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់]
ការ ិោល័យសវនាការរែឋ បាល
រែឋ កាលីហវញា
ពាក់ពន្
័ ធ ន្ឹងបញ្ញារបស់៖
សឈាាោះសែើមបណ្ដង
ឹ
សែើមបណ្ដង
ឹ
ន្ិង
មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់
េីភានក់ងារសសវាកមា
ករណ្ីសលខ្៖
កាលបរ ិសចេ េសវនាការ៖
សពលសវលាសវនាការ៖
េីកថន្ែ ងសវនាការ៖
សៅ្កមចាប់រែឋ បាល៖
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បញ្ជ ីសាកែី ន្ិងភសតុតាងរបស់សែើមបណ្តង
ឹ
បញ្ជ ីសាកែី
1) នាម ន្ិងសគាតត នាមរបស់សាកែី ន្ឹង្តូវសធវ ើសកខ ីកមា អ្ាំពី [សរៀបរាប់អ្ាំពីអ្វីថែល
ពួ កសគន្ឹង្តូវសធវ ើសកខ ីកមា (ឧទហរណ្៍ អ្ាំពត
ី ្មូវការរបស់សែើមបណ្តឹងជាសែើម។)]
2) នាម ន្ិងសគាតត នាមរបស់សាកែី ន្ឹង្តូវសធវ ើសកខ ក
ី មា អ្ាំពី [សរៀបរាប់អ្ាំពីអ្វថី ែល
ពួ កសគន្ឹង្តូវសធវ ើសកខ ីកមា (ឧទហរណ្៍ អ្ាំពត
ី ្មូវការរបស់សាជ្ិក្គួ សារជាសែើម
។)]
បញ្ជ ីភសតុតាង
1) លិខ្ត
ិ បែិសសធ ន្ិងការជ្ូ ន្ែាំណ្ឹងអ្ាំពច
ី ាំ្ត់ការ (NOA) ចុោះនែៃ [បញ្ចល
ូ
កាលបរ ិសចេ េ]
2) េ្មង់ថបបបេសសន ស
ើ ុាំសវនាការយុតតធ
ិ ម៌ ចុោះនែៃ [បញ្ចល
ូ កាលបរ ិសចេ េ]
3) ការវាយតនមែ ថផ្ន កចិតតវវ ិេា ឬការវាយតនមែ សផ្ែងសេៀតថែលបងាាញមុខ្ងារថែល
ាន្ក្មិត ន្ិងត្មូវការនានា។
4) IPP ចុោះនែៃ [បញ្ចល
ូ កាលបរ ិសចេ េ]
5) សសចកត ្ី បកាសរបស់ [បញ្ចល
ូ នាមន្ិងសគាតត នាម] ចុោះនែៃ [បញ្ចល
ូ កាលបរ ិសចេ េ]
ឯកសារែនេសផ្ែងសេៀតថែលពាក់ព័ន្ធ៖
ា្តានានានន្ចាប់ Lanterman Act
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ឧប្េមព ន
័ ធ “ឃ”៖ រំរ ូខែ ឹមសារេបងខ ប្ថ្នេវនាការរប្េ់បដើមប្ណដង
ឹ
សឈាាោះ
អាសយដាឋន្
េី្ក រង សលខ្កូ ែហែីប CA៖
សលខ្េូ រសពទ
អាសយដាឋន្អ្ុថី មល
តាំ្ងថែលេេួ លបាន្ការអ្ន្ុញ្ញាតរបស់សែើមបណ្តឹង
បៅចំបពាោះមុខការ ិយាេ័យេវនាការរដឋ

េ

រដឋ កាេីហវញ
John Smith,
សែើមបណ្ដង
ឹ

v.
______________________
មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់
ចុងសចាេ

) ករណ្ីសលខ្______________
)
) ខ្ែ ម
ឹ សារសសងខ បនន្សវនាការរបស់
) សែើមបណ្ដង
ឹ
)
)
)
) កាលបរ ិសចេ េ៖ _______________
) សពលសវលា៖ _______________
I. បេចកត ីបផ្សតើម

សែើមបណ្តឹង John Smith ( សៅកាត់ថា “John”), តាមរយៈតាំ្ងថែលេេួ
លបាន្ការអ្ន្ុញ្ញាតរបស់គាត់ បាន្បត ឹងឧេធ រណ្៍សលើការបែិសសធសាំសណ្ើសរុាំ បស់គាត់
សដាយេីភានក់ងារសសវាកមា ស្ាប់សសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ចាំន្ួន្ 40 សាង
កនុងមួ យថខ្។ John ន្ឹងបងាាញន្ូ វត្មូវការរបស់គាត់ស្ាប់សសវាកមា ទ ាំងសន្ោះ
សថ ិតស្កាម្កមសត ីពស
ី ុខ្ុាលភាពន្ិងសាថប័ន្ (Welf. & Inst. Code) ា្តា
4690.2(a)(1)-(4)។
II. បេចកត ីផ្ងែងអំពអ
ី ងគ បហតុ
John ាន្អាយុ 11 ឆ្នាំ។ គាត់រស់សៅជាមួ យាតយ ឪពុក បអ ូន្្ប រស ន្ិងបអ ូន្
្សីរបស់គាត់។ សយើងចង់ឲ្យ John បន្ត រស់សៅជាមួ យពួ កសយើង។ ឪពុករបស់គាត់
ឺ ូ េីសឹម ន្ិងាន្ពិការភាពថផ្ន ក្បាជាញ
សធវ ើការងារសពញសាង។ John ាន្ជ្ាំងអ្
សាារតីក្មិត ្សាល។ ពិការភាពរបស់ John បាន្សធវ ើឲ្យមុខ្ងាររបស់គាត់ាន្
ក្មិត ែូ ចជាសៅកនុងថផ្នកែុសសធា ញ លាងសាអតមុខ្ កក់សក់ ងូ តេឹក ផ្ទែស់បតរូ
សសមែ ៀកបាំពាក់របស់គាត់ ន្ិងសរៀបចាំអាហារស្មន្់ងាយៗជាសែើម។ ស្បៀបសធៀប
ជាមួ យន្ឹងកុារសផ្ែងសេៀតថែលាន្អាយុែូចគានថែលគាាន្ពិការភាព John មិន្
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អាចអ្ន្ុវតត ការងារសដាយខ្ល ួឯងបាន្សនាោះសេ។ គាត់អាចអ្ន្ុវតត មុខ្ងារបាន្កនុង
ក្មិតទបជាងមិតតភ័កតិថែលាន្អាយុែូចគាន។ គាត់្តូវការការ្បាប់ន្ិងការ
ថណ្នាាំសដាយពាកយសមត ីន្ង
ិ រាងកាយជា្បចាាំ។ គាត់ពអា
ុាំ ចសធវ កា
ើ រងារសដាយខ្ល ួន្ឯង
ឲ្យបាន្រ ួចរាល់សនាោះសេ។ John ្តូវការជ្ាំន្ួយកនុងការែុសសាអតសធា ញរបស់គាត់។
សៅសពលថែលគាត់ងូតេឹក ខ្្ុាំ្តូវសបើកេឹក ន្ិង ្តូវត្មូ វសីតុណ្ាភាពេឹក
សដាយសារគាត់ពយ
ុាំ ល់ែឹងពីរសបៀប្គប់្គងសីតុណ្ាភាពេឹកសនាោះសេ។ កនុងអ្ាំ រ ង
ឹ ថតសលង ែូ ចសន្ោះគាត់្តូវការឲ្យាន្ការថកថណ្នាាំសដាយ
សពលងូ តេឹក គាត់ែង
ពាកយសមត ីន្ង
ិ រាងកាយសែើមបីែុសសាអតខ្ល ួន្្បាណ្សដាយខ្ល ួន្ឯងបាន្។ គាត់្តូវការ
កក់សក់ ន្ិងែុសសាអតខ្ល ួន្គាត់ សដាយសារគាត់ពអា
ុាំ ចសធវ ើវាសដាយខ្ល ួន្ឯងបាន្
សនាោះសេ។
សដាយសារពិការភាពរបស់អ្នក ន្ិងកងវ ោះខាតសមតថ ភាពថផ្នកមុខ្ងារសកមា
ភាព្បចាាំនែៃរបស់ John គឺាន្ែូ ចតសៅ។ សៅនែៃ ្តូវសៅសាលា John ភាញក់សៅ
សាង 6 ្ពឹក។ គាត់្តូវឲ្យាន្ការដាស់ឲ្យភាញក់សែើមបីសៅសាលាសរៀន្។ ខ្្ុាំ្តូវ្បាប់
គាត់ឲ្យសៅងូ តេឹក ន្ិងលុបមុខ្។ ខ្្ុាំ្តូវស្មួ លសីតណ្
ុ ា ភាពេឹក សដាយសារគាត់ន្ង
ឹ
ដាក់ឲ្យេឹកសៅតសពកឬ្តជាក់សពក។ ខ្្ុាំថណ្នាាំគាត់ឲ្យែុសសធា ញ។ គាត់កាន្់្ចាស់
ែុសសធា ញរបស់គាត់ បុថន្ត អាច្ចបាច់ដាក់ថានែ
ាំ ុសសធា ញស្ចើន្សពក សហើយអាចសធវ ើ
្បលាក់ថានែ
ាំ ស
ុ សធា ញសពញបន្ទ ប់េក
ឹ ថែល្តូវសធវ កា
ើ រសាអតសចញ។ សពលខ្ែ ោះ គាត់មន្
ិ
ដាក់ថានែ
ាំ ុសសធា ញសៅសលើ្ចាស់ែុសសធា ញសេ ែូ ចសន្ោះស្កាយពីថណ្នាាំជាស្ចើន្
សលើកស្ចើន្សារ ខ្្ុាំ្តូវដាក់ថានសាំ លើ្ចាស់ឲ្យគាត់ែថែល។ គាត់ន្ឹង ែុសថតសធា ញមុខ្
បួ ន្កនុងសពល្តឹមបនា
ុ ា ន្វវ ិនាេីថតបុស្
ណ ោះ។ សសទ រើ ថតសរៀងរាល់នែៃ សបើសទោះបីជាាន្ការ
ថណ្នាាំែថែលៗក៏សដាយ ក៏ខ្្ុាំ្តូវែុសសធា ញឲ្យគាត់ែថែល។
គាត់្តូវការឲ្យសគជ្ួ យសសែ ៀកពាក់ឲ្យ។ គាត់ពអា
ុាំ ចស្ជ្ើសសរ ើសសសមែ ៀកបាំពាក់ឲ្យ
បាន្សម្សបសៅតាមអាកាសនតុសនាោះសេ។ គាត់មន្
ិ ពាក់ស្សាមសជ្ើងសនាោះសេ
សលើកថលងថត្បាប់ឲ្យគាត់ពាក់។ គាត់ពអា
ុាំ ចចងថខ្ែថសបកសជ្ើងបាន្សនាោះសេ
សបើសទោះបីជាសយើងបាន្បស្ងៀន្គាត់ក៏សដាយ។ គាត់ពអា
ុាំ ចបិេស វអាវ ឬរ ួតសខារ
សនាោះសេ ថែលត្មូវឲ្យជ្ួ យគាត់។ សៅសពលកាំពុងសសែ ៀកពាក់ គាត់្តូវការឲ្យាន្ការ
ថណ្នាាំជាបន្ត បនាទប់ សបើពែ
ុាំ ូ ចសចន ោះសេ គាត់ន្ឹងអ្ងគុយសសៃ ៀមសៅសលើថ្គ មិន្្ពម
សសែ ៀកពាក់។
គាត់ពអា
ុាំ ចសរៀបចាំអាហារស្មន្់ងាយៗ ឬកាំសៅមហ ូបបាន្សនាោះសេ។
សដាយសារបញ្ញា ពិការភាពរបស់គាត់ គាត់ពអា
ុាំ ចញារាំអាហារែូ ចសគសៅកនុង្គួ សារ
បាន្សនាោះសេ។ ខ្្ុាំ្តូវសរៀបចាំចមអ ន្
ិ អាហារសផ្ែងស្ាប់គាត់។ ខ្្ុបា
ាំ ន្ពាោម
បស្ងៀន្គាត់អ្ាំពរី សបៀបកាំសៅមហ ូបសៅកនុងចស្រងាកន្មី្កូសវ៉េវ បថុ ន្ត គាត់សៅថតមិន្សចោះ
ចុងបូ តុង ឬកាំណ្ត់សាងឲ្យបាន្្តឹម្តូវែថែល។ គាត់បាន្សធវ ើឲ្យមហ ូបសខាែចអ្ស់
សៅកនុងចស្រងាកន្មី្កូសវ៉េវ។
សបើគាាន្ការជ្ួ យទ ាំងអ្ស់សន្ោះសេ John មិន្អាចភាញក់ពសី គង ស្តៀមខ្ល ួន្សៅ
សាលា ន្ិងាន្អាហារសពល្ពឹកសនាោះសេ។ សពលសវលាចាំ្យកនុងការផ្ត ល់ជ្ាំន្ួយ
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ន្ិងសសវាកមា ថែលាន្សរៀបរាប់សន្ោះ ាន្្បថហល 7.5 សាងកនុងមួ យសបាតហ៍
សៅកនុងសពល្តូវសៅសាលាសរៀន្។
ខ្្ុាំសបើកបរជ្ូ ន្ John ន្ិងបអ ូន្្ប រស្សីរបស់គាត់សៅមកសាលាសរៀន្។ John
្ត ប់មកែល់ផ្ទោះវវ ិញសៅសាង្បាណ្ 2:30 លាៃច។ គាត់ឃ្លែន្ោងខាែង
ាំ សៅសពល
គាត់្ត ប់ពីសាលាសរៀន្មកែល់ផ្ទោះវវ ិញ។ ខ្្ុាំសរៀបចាំ អាហារស្មន្់ ស្ាប់គាត់
ន្ិងបអ ូន្្ប រស្សីរបស់គាត់។ បនាទប់ពីញាអា
រាំ ហារស្មន្់រ ួច John ្តូវជ្ួ យសរៀបចាំ
ន្ិងចាប់សផ្តម
ើ សធវ ក
ើ ិចចការសាលារបស់ខ្ល ួន្។ John េេួ លបាន្ការពាបាល ABA
រយៈសពល 1 សាងជាសរៀងរាល់នែៃ ស្កាយការសិកាសៅសាលា ពីនែៃ ចន្ទ ែល់នែៃ សុ្ក
។ អ្ាំ រ ងសពលសន្ោះ ខ្្ុាំ្តូវថតាន្វតត ាន្ន្ិង ចូ លរ ួម។ បនាទប់ពីការពាបាល ABA
រ ួចមក ខ្្ុាំចាប់សផ្តម
ើ ចមអ ន្
ិ អាហារសពលលាៃចស្ាប់ John ន្ិង្គួ សាររបស់គាត់។
អ្ាំ រ ងសពលសនាោះ ខ្្ុាំកជ្
៏ ួ យែល់បអ ូន្្ប រសន្ិងបអ ូន្្សីរបស់ John ផ្ងថែរ។
John ញាាំអាហារសពលលាៃចសៅសាង្បាណ្ 7 យប់។ សរៀងរាល់នែៃ
អាហារសពលលាៃចរបស់គាត់ គឺាន្ភាពខ្ុសថផ្ែ កពីសគ សដាយសារថតគាត់មិន្ញាាំ
អាហារែថែលៗែូ ច្គួ សាររបស់គាត់សនាោះសេ។ ្តូវថតកាត់អាហាររបស់គាត់ជា
ចាំថណ្កៗផ្ងថែរ សដាយសារថតគាត់មិន្អាចស្បើកាាំបត
ិ ន្ិងសមបាន្សនាោះសេ។
ស្កាយសពលញាាំអាហារសពលលាៃច ខ្្ុាំជ្ួយសាអត ន្ិងលាងចាន្។ ការងារទ ាំង
អ្ស់សន្ោះ ្តូវចាំ្យសពល 3.0 សាងកនុងមួ យសបាតហ៍។
សៅសពលលាៃច John ចូ លចិតតសមើលេូ រេសែន្៍ ឬសលងវ ើសែអ្ូ សហគ ម បុថន្ត គាត់
្តូវបាន្កាំណ្ត់ឲ្យសលង្តឹមថតមួ យសាងបុស្
ណ ោះ។ អ្ាំ រ ងសពលសន្ោះ គាត់ថតងាន្
បញ្ញាមិន្្តូវគានជាមួ យបងបអ ូន្របស់គាត់។ គាត់បន្ត បតរប
ូ ុសតិ៍េូរេសែន្៍ចុោះស ង
ើ ឬ
ើសែអ្ូ សហគ ម ឬចង់សមើលកមា វ ិធីែថែលៗសាចុោះសាស ើង។ គាត់េេូ ចសុាំ
បតរសៅវ
ូ
សធវ ើសកមា ភាពែថែលៗ ន្ិងាន្អារមា ណ្ត
៍ ូ ចចិតតសៅសពលបងបអ ូន្របស់គាត់ផ្ទែស់
បតរអ្វ
ូ ម
ី ួ យថែលគាត់កព
ាំ ុងសមើល។ ស្កាយសមើលេូ រេសែន្៍អ្ស់ជាស្ចើន្សាង គាត់
ន្ឹងសែើរចុោះស ង
ើ ជ្ាំ វ ិញផ្ទ ោះសាទបន្ិងចាប់កាន្់វតថុនានា ន្ិងសធវ ើឲ្យាន្ភាពរាត់រាយ។
គាត់មិន្េុកដាក់របស់ថែលគាត់កាន្់សៅកថន្ែ ងសែើម វ ិញស យ
ើ ។ ស្កាយសពល
សមើលេូ រេសែន្៍រ ួច គឺែល់សពលគាត់្តូវសរៀបចាំខ្ល ួន្ចូ លសគង។
ខ្្ុាំសឲ្
ុាំ យ John សរៀបចាំខ្ល ួន្ចូ លសគងសៅសាង 8:00 យប់។ ការសរៀបចាំចូលសគង
គឺ្តូវចាំ្យសពលយូរ សដាយត្មូវឲ្យាន្ការជ្ួ យស្ចើន្ពីខ្្ុាំ។ John មិន្ចូ លចិតត
ងូ តេឹកសេ សហើយវាគឺជាសរឿងពិបាកជាសរៀងរាល់យប់។ គាត់មិន្្ពមសសែ ៀក
សសមែ ៀកបាំពាក់ សគងយប់ ន្ិងចូ លងូ តេឹកសនាោះសេ សបើសទោះបីជាាន្ការថណ្នាាំ
ជាស្ចើន្ែងក៏សដាយ។ គាត់ងូតេឹកសរៀងរាល់យប់។ ខ្្ុាំ្តូវថតសៅថកបរគាត់ ន្ិង
ជ្ួ យគាត់្គប់ែាំ្ក់កាលទ ាំងអ្ស់។ ្តូវថកត្មូវសីតណ្
ុ ា ភាពេឹកស្ាប់គាត់។
សៅសពលងូ តេឹក ្តូវផ្ត ល់ការថណ្នាាំែល់គាត់មួយជ្ាំហាន្មត ងៗ ចាប់តាាំងពីការ
កក់សក់រហូ តែល់ការែុសសាអតខ្ល ួន្្បាណ្របស់គាត់។ John មិន្អាចកក់សក់
របស់គាត់បាន្សេ សដាយសារថតគាត់មិន្ចង់ឲ្យសាបូ សៅជាប់នែរបស់គាត់ សហើយ
ពាោមលាងជ្្មោះវាសចញ។ សៅសពលគាត់ពាោមកក់សក់របស់គាត់
គាត់សាអតថតថផ្អ កខាងសលើកាលថតបុស្
ណ ោះ។ John ្តូវការជ្ាំន្ួយរាងកាយ
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ទ ាំង្ស រងសៅសពលបញ្ច ប់ការងូ តេឹកមត ងៗ សែើមបី្បាកែថាគាត់បាន្លាងសាអត
្តឹម្តូវ។ គាត់្តូវការការថណ្នាាំជាពាកយសមត ជា
ី បន្ត បនាទប់សែើមបីជ្ូតសមង ួតខ្ល ួន្
ន្ិងសសែ ៀកសសមែ ៀកបាំពាក់សគងយប់របស់គាត់។
សៅសាង្បថហល 9 យប់ John អាចសគងសៅសលើថ្គរបស់គាត់ បុថន្ត ជាសរឿយ
ៗថតងស្កាយស ង
ើ ន្ិងពាោមសលងវវ ើសែអ្ូ សហគ ម ឬចូ លសៅបន្ទ ប់េេួ លសភែ ៀវសែើមបី
សមើលេូ រេសែន្៍។ សន្ោះបន្ត សកើតាន្រហូ តទល់ថតខ្្ុអ្
ាំ ងគុយជាមួ យគាត់កនុង
បន្ទ ប់របស់គាត់រហូ តែល់គាត់សគងលក់ ជាធមា តាសៅសាង 10 យប់។
John េេួ បាន្រយៈសពល 80 សាងកនុងមួ យថខ្ស្ាប់សាងសសវាគាាំពារ
តាមផ្ទោះ (IHSS)។ សន្ោះគឺាន្សពលជ្ិត 3 សាងកនុងមួ យនែៃ។ ចាំន្ួន្សាងសរុប
ថែលខ្្ុាំច្
ាំ យសៅកនុងការផ្ត ល់ការថែទ ាំ ន្ិង្គប់្គងជាចាាំបាច់ គឺាន្ចាំន្ួន្
8.5 សាង។ ស្កាយកាត់ចាំន្ួន្សាង IHSS គាត់្តូវេេួ លបាន្ជ្ាំន្ួយរបស់ខ្្ុាំ
ចាំន្ួន្ 5.5 សាងកនុងមួ យនែៃ សក
ិ ា។
អ្ាំ រ ងចុងសបាតហ៍ John បន្ត ្តូវការជ្ាំន្ួយកនុងការដាស់ឲ្យភាញក់ពីសគង
ការស្តៀមសរៀបចាំខ្ល ួន្ ន្ិងការេេួ លទន្អាហារ។ បអ ូន្្ប រស្សីរបស់របស់ John
ាន្សកមា ភាពសផ្ែងពីសន្ោះសៅចុងសបាតហ៍។ បអ ូន្្ប រសគាត់សលងកីឡា ចាំថណ្ក
បអ ូន្្សីគាត់ចូលសរៀន្ថានក់របាាំ។ John េេូ ចសុាំចូលរ ួមកនុងសកមា ភាពរបស់បងបអ ូន្
របស់គាត់្មួ យ។ ជាេូ សៅសៅសពលាន្កមា វ ិធីរបស់ពួកសគ គាត់ពាោម
ចង់ែឹងចង់ឮ ឬសួ រសាំណ្ួរមត ងសហើយមត ងសេៀតសៅសពលសយើងចាក់សចញពីគាត់។
វាសធវ ើឲ្យាន្ការពិបាកសៅកនុងការចូ លរ ួម ន្ិងសមើលខ្ុស្តូវសកមា ភាពកូ ន្ៗ
ែនេសេៀតរបស់ខ្្ុាំ។ ឪពុករបស់ John សធវ កា
ើ រងារស្ចើន្ ន្ិងមិន្អាចយកកូ ន្ៗ
សផ្ែងសេៀតរបស់គាត់សៅកាន្់្ពឹតតិការណ្៍សនាោះស យ
ើ ។
វាាន្ការពិបាកកនុងការយក John សៅកាន្់ផ្ារេាំសន្ើប ឬហាងលក់េន្
ាំ ិញ។
គាត់មិន្ចូ លចិតតកថន្ែ ងាន្មន្ុសែស្ចើន្ សហើយថតងរកសរឿង ន្ិងថ្សកយាំ។
គាត់ក៏សែើរសៅឆ្ៃយ សហើយអាចវសងវ ងផ្ល វូ បាន្សដាយងាយ។ គាត់មិន្អាចញាាំសៅ
សភាជ្ន្ីយដាឋន្ជាលកខ ណ្ៈ្គួ សារបាន្សេ សដាយសារថតគាត់មិន្ចូ លចិតតសាំស ង
ឮខាែាំងសៅកនុងសភាជ្ន្ីយដាឋន្។ គាត់ន្ង
ឹ ថ្សកយាំ រកសរឿង ន្ិងពួ ន្សមៃ ាំសៅស្កាមតុ។
សយើងមិន្អាចសៅសួ រសុខ្េុកខ្គួ សារបាន្សេ សដាយសារថត John មិន្ចង់សៅ។
ី ូ ន្មួ យរបស់គាត់ស ើយ។ គាត់យាំរអ្
គាត់មិន្សលងជាមួ យបងបអ ូន្ជ្ែ
ំ ក
ុ ថ្សកយាំ
ន្ិងេេូ ចសុសាំ ៅផ្ទ ោះ។ គាតមិន្ញាាំអាហារថែលចមអ ន្
ិ សដាយសាជ្ិកសផ្ែងសេៀតកនុង
្គួ សារស ើយ សហើយន្ឹងសធវ ើមុខ្សធវ ា
ើ ត់ ឬន្ិោយពាកយមិន្សមរមយ។ នែៃចុងសបាតហ៍
គឺវរ តតថតាន្ការលាំបាក សដាយសារថតគាត់មន្
ិ សៅសាលា សហើយសៅផ្ទោះសពញមួ យនែៃ
ន្ិងមិន្ចង់សចញស្ៅផ្ទ ោះ។ សរៀងរាល់ចង
ុ សបាតហ៍ John ្តូវការសពល 12 សាង
សរៀងរាល់នែៃ ស្ាប់ការថែទាំ ន្ិងការ្គប់្គងខ្ល ួន្គាត់។ ស្កាយកាត់សាង
IHSS ចាំន្ួន្ 3 សាងសចញ គាត់្តូវាន្សពល 9 សាងកនុងមួ យនែៃ ស្ាប់នែៃ
ចុងសបាតហ៍។
សដាយសារថតពិការភាពរបស់គាត់ ខ្្ុាំផ្តល់ឲ្យគាត់ន្ូវរយៈសពល 51.5 សៅកនុង
មួ យសបាតហ៍ សែើមបីបាំសពញតាមត្មូវការរបស់ John។ សៅសពលសន្ោះ បថន្ថ មសលើ

េាំព័រ 30 នន្ 36
សកមា ភាពចាាំបាច់សផ្ែងសេៀតរបស់គាត់ថែលឪពុករបស់ John ន្ិងខ្្ុាំ្តូវសធវ សើ នាោះ
គឺ្តូវថែរកា្គួ សាររបស់សយើង។ ឪពុករបស់ John សធវ កា
ើ រពី 5 សៅ 6 នែៃកនុងមួ យ
សបាតហ៍ សហើយ្ត ប់ពីកថន្ែ ងសធវ កា
ើ រមកែល់ផ្ទោះវវ ិញសៅយប់ស្ៅ។ ឪពុករបស់
John គឺជា្បភពនន្្បាក់ចណ្
ាំ ូ លថតមួ យគត់ សហើយ្តូវស្ាកសៅសពលគាត់មន្
ិ
សធវ ើការ។ ខ្្ុាំ្តូវសមើលថែ John ន្ិងបងបអ ូន្របស់គាត់។ ខ្្ុាំ្តូវសាអតផ្ទោះ សបាកគក់
សសមែ ៀកបាំពាក់ សៅផ្ារេិញអ្ីវា៉េន្់ ចមអ ិន្អាហារស្ាប់្គួ សារ ន្ិងយកកូ ន្ៗសផ្ែង
សេៀតសៅចូ លរ ួមសកមា ភាពរបស់ពួកសគ។
John ្តូវការអ្ន កផ្ត ល់ការថែទប
ាំ ស្
ត ោះអាសន្ន រយៈសពល 40 សាងសរៀងរាល់
ថខ្ សែើមបីបាំសពញតាមត្មូវការរបស់្គួ សារសយើង។ ាន្សាងចាំន្ួន្ 168 សាង
កនុងមួ យសបាតហ៍។ ពីនែៃ ចន្ទ ែល់នែៃ សុ្ក ខ្្ុផ្
ាំ ត ល់ការថែទ ាំន្ិង្គប់្គង John
រយៈសពល 5.5 សាង។ សរៀងរាល់នែៃចង
ុ សបាតហ៍ ខ្្ុាំផ្តលកា
់ រថែទ ាំន្ិង្គប់្គង John
រយៈសពល 9 សាង។ សន្ោះាន្ចាំន្ួន្សាងសរុប 51.5 សាងកនុងមួ យសបាតហ៍ បុថន្ត ខ្្ុាំ
សសន ើសផ្
ុាំ ត លកា
់ រថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ្តឹម 10 សាងកនុងមួ យសបាតហ៍បុស្
ណ ោះ។

III. បេចកត ីេនែ ដា
ិ ឋ នតាមអងគ បហតុ
កនុងនាមជាឪពុកាតយរបស់ John សយើង្តូវផ្ត លន្
់ ូ វការថែទ ាំន្ិងការហុ៊ុំ្គង
ស្ាប់ John។ សយើង្តូវបាំសពញតាមត្មូវការ ន្ិងការថែទ ាំរបស់្គួ សារសយើង
ទ ាំងមូ ល។
IV. ចាប្់ជាធរមាន
ចាប់ Lanterman Act គឺាន្សគាលបាំណ្ងកនុងការផ្ត លអ្
់ ្
ាំ ចែល់បគ
ុ គល
ថែលាន្ពិការភាពថផ្ន កលូ តលាស់ ន្ិងឪពុកាតយរបស់ពួកសគ (្បសិន្សបើសម្ស
ប) កនុងការសធវ ើសសចកត ីសស្មចសលើជ្ស្មើសនន្ជ្ី វ ិតរស់សៅទ ាំងអ្ស់។ ្កមសត ី
សុខ្ុាលភាព ន្ិងសាថប័ន្ (WIC Sec.) ា្តា 4501. ជ្ស្មើសនានា រ ួមបញ្ចល
ូ
ទ ាំងឱកាសស្ាប់បុគគលថែលាន្ពិការភាពថផ្នកលូ តលាស់សែើមបីចូលរ ួមសៅកនុង
ជ្ី វ ិតរស់សៅេូ សៅសៅកនុងសហគមន្៍។ Id. សៅកនុងការ្គប់្គងសលើសសវាកមា អ្ន ក
ស្បើសសវា ន្ិង្ក រម្គួ សាររបស់ពួកសគ (្បសិន្សបើសម្សប) គបបីចូលរ ួមកនុងការសធវ ើ
សសចកត ីសស្មចថែលបោះពាល់សលើជ្ី វ ិតរបស់ពួកសគផ្ទទល់ រ ួមទ ាំងេីកថន្ែ ងន្ិងមន្ុសែ
ថែលពួ កសគរស់សៅជាមួ យផ្ងថែរ។ Id. ការចូ លរ ួមចាំថណ្កពីឪពុកាតយកនុងការ
គាាំ្េែល់កូន្សៅរបស់ពួកសគថែលាន្ពិការភាពថផ្ន កលូ តលាស់ គឺពិតជាាន្
សារៈសាំខាន្់្ស់ សហើយ េាំនាក់េាំន្ងទាំង សនាោះ គបបីាន្ការេេួ លយក ន្ិងជ្ាំរញ
ុ
បថន្ថ មសៅកនុងក្មិតខ្ព ស់បាំផ្ត
ុ តាមថែលអាចអ្ន្ុវតត តាម សែើមបីឲ្យអ្ន កស្បើសសវា
ន្ិង្ក រម្គួ សាររបស់ពួកសគអាចបសងក ើតរងវ ងន់ ន្ការគាាំ្េ សៅកនុងសហគមន្៍បាន្។
Id.
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សិេធិមួយកនុងចាំស្មសិេធិែ៏សាំខាន្់ជាងសគបាំផ្ុតរបស់បុគគលថែលាន្
ពិការភាពថផ្ន កលូ តលាស់សៅកនុងរែឋ កាលីហវញា គឺសិេធក
ិ ន ុ ងការសធវ ើសសចកត ីចត
ិ ត ចាំសពាោះ
ជ្ី វ ិតផ្ទទល់ខ្ល ួន្របស់ពួកសគ េីកថន្ែ ង ន្ិងមន្ុសែថែលពួ កសគរស់សៅជាមួ យ។ WIC
Sec. 4502(b)(10)
សិេធិរបស់បុគគលថែលាន្ពិការភាពថផ្ន ក លូ តលាស់កនុងការសធវ ើសសចកត ី
សស្មចចាំសពាោះជ្ី វ ិតរស់សៅផ្ទទល់ខ្ល ួន្ ត្មូវឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់សធវ ើការសគារព
សលើសសចកត ីសស្មចថែលសធវ ើស ើង សដាយបុគគល ឬឪពុកាតយរបស់ពួកសគ
(្បសិន្សបើសម្សប)។ WIC Sec. 4502.1
ែាំសណ្ើរការនន្ថផ្ន្ការកមា វ ិធីស្ាប់បុគគល (IPP) កាំណ្ត់ពសី សវាកមា នានា
ថែលបុគគល្តូវការ សហើយមជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ន្ឹងផ្ត លកា
់ រអ្ន្ុញ្ញាត។ WIC Sec.
4646. IPP ្តូវសផ្ទតតជាសាំខាន្់សលើបុគគល ន្ិង្ក រម្គួ សាររបស់សគ ន្ិង្តូវពិចារ្
សលើត្មូវការន្ិងចាំណ្ង់ចណ្
ាំ ូ លចិតតរបស់ពួកសគ។ WIC Sec. 4646(a). ្ក រមការងារ
IPP ្តូវផ្ត លន្
់ ូ វសសវាកមា ន្ិងការគាាំ្េថែល្តូវតាមចាំណ្ង់ចណ្
ាំ ូ លចិតតខ្ពស់បផ្
ាំ ុត
ថែលអ្ន្ុញ្ញាតឲ្យបុគគលថែលាន្ពិការភាពថផ្ន កលូ តលាស់ កនុងការរស់សៅបាន្
សដាយឯករាជ្យតាមថែលអាចសធវ សើ ៅបាន្សៅកនុងសហគមន្៍។ WIC Sec.
4648(a)(1).
ចាប់ Lanterman Act គឺាន្ភាពរ តងាាំចាំសពាោះការគាាំ្េែល់្ក រម្គួ សារ
អ្ន្ីតិជ្ន្ថែលរស់សៅតាមផ្ទោះ។ មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ្តូវផ្ត ល់អាេិភាពខ្ព ស់
ចាំសពាោះការអ្ភិវឌឍ ន្ិងការព្ងីកសសវាកមា ន្ិងការគាាំ្េថែលបាន្កាំណ្ត់រ ួចសែើមបី
ជ្ួ យែល់្ក រម្គួ សារកនុងការថែទក
ាំ ូ ន្របស់ពួកសគសៅតាមផ្ទោះ សៅសពលថែល
ចាំណ្ុចទង
ាំ សន្ោះ្តូវបាន្ត្មូវសដាយ IPP សហើយ ជ្ាំន្ួយសន្ោះ អាចរ ួមបញ្ចល
ូ ន្ូ វសសវា
ថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ស្ាប់ឪពុកាតយផ្ងថែរ។ WIC Sec. 4648(a)(1). IPP ្តូវ
រ ួមបញ្ចល
ូ ន្ូ វថផ្ន្ការ្គួ សារមួ យ ថែលសរៀបរាប់អ្ាំពកា
ី រគាាំ្េន្ិងសសវាកមា សែើមបីអាច
ឲ្យកុារសថ ិតសៅផ្ទោះបាន្សដាយសជាគជ្័យ។ WIC Sec. 4648(a)(2). ្ក រម IPP ្តូវ
ផ្ត លន្
់ ូ វសសវាកមា ន្ិងការគាាំ្េតាមចាំណ្ង់ចណ្
ាំ ូ លចិតតខ្ពស់បាំផ្ត
ុ ថែលន្ឹង
អ្ន្ុញ្ញាតឲ្យកុារថែលាន្ពិការភាពថផ្នកលូ តលាស់រស់សៅជាមួ យ្ក រម្គួ សារ
របស់ពួកសគបាន្។ WIC Sec. 4648(a)(1). មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ្តូវគិតគូ រែល់
មសធាបាយថែលអាចអ្ន្ុវតត បាន្ទ ាំងអ្ស់ សែើមបីជ្ួយែល់្ក រម្គួ សារកនុងការរកា
េុកកុារសៅកនុងផ្ទ ោះ សៅសពលថែលការរស់សៅកនុងផ្ទោះសនាោះ គឺជាជ្ស្មើសចង់បាន្
បាំផ្ុតរបស់កុារសនាោះ។ WIC Sec. 4685(c)(2).
សសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន អាចរ ួមបញ្ចល
ូ ន្ូ វ IPP ថផ្អកសលើការកាំណ្ត់អ្ាំពី
ត្មូ វការន្ិងចាំណ្ង់ចាំណ្ូលចិតត របស់អ្នកស្បើសសវា ឬ្ក រម្គួ សារអ្ន កស្បើសសវា
(្បសិន្សបើសម្សប)។ WIC Sec. 4512(b).
សសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ្តូវបាន្សរៀបចាំសែើមបី៖
1. ជ្ួ យែល់សាជ្ិក្គួ សារកនុងការរកាេុកអ្ន កស្បើសសវាសៅកនុងផ្ទ ោះ។
2. ផ្ត លន្
់ ូ វការថែទ ាំន្ិងការ្គប់្គងថែលសម្សបសែើមបីននាន្ូ វ
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សុវតថ ភា
ិ ពរបស់អ្នកស្បើសសវាសៅសពលអ្វតត ាន្សាជ្ិក្គួ សារ។
3. កាត់បន្ថ យបន្ទុករបស់សាជ្ិក្គួ សារពីការទមទរេាំន្ួលខ្ុស្តូវ
ជាបន្ត បនាទប់ចាំសពាោះការថែទ ាំអ្ន កស្បើសសវា។ ន្ិង
4. ចូ លរ ួមកនុងត្មូវការផ្ទទល់ខ្ល ួន្ជាមូ លដាឋន្របស់អ្នកស្បើសសវា ន្ិង
សកមា ភាពនន្ការរស់សៅ្បចាាំនែៃ សផ្ែងសេៀត ែូ ចជាការ្បា្ស័យ
ទក់េង ការបសងក ើតេាំនាក់េាំន្ងសងគ ម ន្ិងការបន្ត េាែប់្បចាាំនែៃ
ធមា តាថែលសធវ សើ ង
ើ សដាយសាជ្ិក្គួ សារែូ ចធមា តា។ WIC Sec.
4690.2(a)
V. អំណោះអំ្ង
ការបែិសសធរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ចាំសពាោះសសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន
ចាំន្ួន្ 40 សាងកនុងមួ យថខ្ គឺជាការមិន្សអ្ើសពើចាំសពាោះត្មូវការរបស់ John ន្ិង
្ក រម្គួ សាររបស់គាត់ ន្ិងជាការបាំពាន្សលើចាប់ Lanterman Act។
ការបែិសសធរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ គឺជាការមិន្សអ្ើសពើចាំសពាោះត្មូវការ
របស់ John ន្ិងចាំន្ួន្ការថែទាំបស្
ត ោះអាសន្ន ថែលគាត់្តូវការ។ ការផ្ត ល់ជ្ូន្
របស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ គឺពាំុ្គប់្គាន្់សនាោះសេ សដាយសារឪពុករបស់ John
ន្ិងខ្្ុាំ បាន្ពាោមសែើមបីបាំសពញតាមត្មូវការមូ លដាឋន្ផ្ទទល់ខ្ល ួន្ សសែឋ កិចច ន្ិង
រ ូបរាងកាយរបស់សយើងផ្ទទល់ ន្ិងត្មូវការរបស់សាជ្ិក្គួ សារែនេសផ្ែងសេៀត។
ការបែិសសធរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ គឺជាការខ្ុសសៅន្ឹងចាប់ Lanterman
Act សដាយសារវាពុបា
ាំ ន្សគារពសៅតាមការសស្មចចិតតរបស់ John ន្ិង្ក រម្គួ សារ
របស់គាត់ ថែលគាត់ចង់រស់សៅផ្ទ ោះ។ ការបែិសសធរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ពុាំ
បាន្ផ្ត លអ្
់ ្
ាំ ចែល់ John ន្ិង្ក រម្គួ សាររបស់គាត់សនាោះសេ។ ការថែលាន្ពុាំ
ាន្សាងសសវាថែទប
ាំ ស្
ត ោះអាសន្ន ្គប់្គាន្់ សធវ ើឲ្យេាំនាក់េន្
ាំ ងរបស់ John ជា
មួ យ្គួ សារ ន្ិងសមតថ ភាពរបស់គាត់កនុងការសានក់សៅជាមួ យ្គួ សារសៅកនុងផ្ទោះ
របស់គាត់ ្បឈមន្ឹងស្គាោះថានក់។
ការផ្ត ល់ជ្ូន្របស់មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ពុាំបាន្ផ្ត ល់សិេធិអាេិភាពខ្ព ស់
ចាំសពាោះសសវាកមា ន្ិងការគាាំ្េថែលបាន្កាំណ្ត់សែើមបីជ្ួយ្ក រម្គួ សាររបស់សយើងកនុង
ការថែទ ាំ John សៅផ្ទោះសនាោះសេ។ ពួ កសគពុបា
ាំ ន្គិតពិចារ្អ្ាំពម
ី សធាបាយថែល
អាចអ្ន្ុវតត បាន្្មួ យសែើមបីជ្ួយ្ក រម្គួ សាររបស់សយើងកនុងការរកាេុក John
សៅផ្ទ ោះ ្សបសៅតាម WIC Sec. 4685(c) សនាោះសេ។ សដាយសារត្មូវការស្ាប់
ការថែទាំន្ិងការ្គប់្គងសលើ John ាន្សារៈសាំខាន្់ ន្ិងសដាយសារាន្
សពលសវលាតិចតួ ចស្ាប់ត្មូវការផ្ទទល់ខ្ល ួន្របស់សយើង ន្ិងេាំន្ួលខ្ុស្តូវសផ្ែង
សេៀត មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់ ្តូវបងាគប់ឲ្យផ្ត ល់សសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន តាមការ
សសន ើស។ុាំ
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VI. បេចកត ីេនែ ដា
ិ ឋ ន
សដាយសារមូ លសហតុទង
ាំ អ្ស់សន្ោះ John សសន ើសុាំឲ្យាន្ការបងាគប់ ែល់
មជ្ឈមណ្ឌលកនុងតាំបន្់កនុងការផ្ត លន្
់ ូ វសសវាថែទ ាំបស្
ត ោះអាសន្ន ចាំន្ួន្ 40 សាងកនុង
មួ យថខ្ សែើមបីឲ្យ្សបគានជាមួ យន្ឹងត្មូវការរបស់គាត់ន្ង
ិ ្គួ សាររបស់គាត់ ន្ិង
សៅតាមលកខ ខ្ណ្ឌត្មូវនន្ចាសបើ Lanterman Act។
ចុោះនែៃ េី៖ _______________

សគារពជ្ូ ន្
____________________
អ្ន កតាំ្ងថែលេេួ លបាន្ការអ្ន្ុញ្ញាត
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ឧប្េមព ន
័ ធ "ង"៖ ទរមង់រំរ ូបដើមបីដកខល ួនពីេវនាការ (ទរមង់ផ្ប្ប្ប្ទជ្ូនដំណឹង
អំពីការេុប្បចេប្ណតឹង DS1804)

https://www.dds.ca.gov/Forms/FairHearing/DS1804.pdf
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Disability Rights California ្តូវបាន្ផ្តលម
់ ូ លន្ិធិសដាយ្បភពខ្ុសៗគានស្ាប់
បញ្ជ ីសពញសលញនន្អ្ន កផ្ត លម
់ ូ លន្ិធិ សូ មចូ លសៅកាន្់ http://www.disabilityright
sca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html។

